
டுய்ஷென் 

சிங்கிஸ் ஐட்மட்வ் 
எனது அறையின் ஜன்னல்கறை திைக்கிறைன். ஷமல்லிய பூங்காற்று 
அறைறய நிறைக்கிைது. மங்கலான நீலஒைியில், எனது புது 
வறைபடத்திற்கான  ஓவியத்றத நிறனத்து பார்க்கிறைன். ஓவியங்கள் பல, 
ஒவ்ஷவாண்டிற்கும் அதன் ஷதாடக்கத்திற்கு திரும்ப திரும்ப ஷசல்ல 
றவண்டியது இருக்கும். முழு ஓவியத்றத இன்னும் உணை முடியவில்றல. 
ஓவியத்தின் கருறவ இன்னும் கண்டுஷகாள்ைவில்றல, அது திடீஷைன 
தவிர்க்க முடியாத ஏறதா ஒன்ைாக மனறத வந்தறடயும். மனதிற்கு 
பிடிபடாமல் றகாறட கால விடியறல றபால் ஷமல்ல ஷமல்ல 
ஷதைியச்ஷசய்யும். மறையும் ஒைியில் தறைறய பார்த்தபடி சிந்தறனயில் 
மூழ்குகிறைன்… இது ஒவ்ஷவாரு முறையும் நிகழும். ஒவ்ஷவாரு முறையும் 
எனது ஓவியம் ஷதைிவற்ை நிறனவாய் மட்டுறம இருக்கும். 

எனது ஓவியம் முடிவதற்கு முன்னாள் அறத பற்ைி ஷநருங்கிய 
நண்பர்கைிடம் கூட றபசுவதில்றல. இது ஒன்றும் என் பறடப்பின் றமல் 
விழும் ஷபாைாறமக்காக அல்ல, ஒரு குழந்றத வைர்ந்தபின் எப்படி 
இருக்கும் என்பறத ஷதாட்டிலில் இருக்கும் றபாறத ஷசால்ல 
முடியாதல்லவா. அறத றபால்தான், பாதி வறைந்த படத்தில் இருந்து 
ஓவியத்றத கணிப்பதும். அனால் இந்தமுறை மீைப்றபாகிறைன், இறத 
அறனவரும் றகட்கும்படியாக கூைறவண்டும், இல்றல, இந்த முடியா 
ஓவியத்தின் நிறனவுகறை அறனவரிடமும் பகிைறவண்டும். 

இது திடீர் சலனமல்ல. இறத தவிை வழியுமில்றல, இக்கறதறய என்னுள் 
றவத்துக்ஷகாண்டு இதற்குறமல் ஷசல்ல முடியவில்றல. என்றன 
இறுகப்பற்ைிய கறத, என்றன வறைறயத்தூண்டிய கறத, என்னால் 
மட்டுறம வறைந்து விட முடியும் என்று றதான்ைவில்றல. நிறைந்து தழும்ப 
இருக்கும் கிண்ணத்றத பிடித்து ஷகாண்டிருக்கும் உணர்வு, 
ஷகாட்டிவிடுறமா என்ை பயம். அதனால் தான் மக்கைின் அைிவுறை 
றதறவப்படுகிைது, நான் என்ன ஷசய்ய றவண்டுஷமன்று, என்றனாடு 
வறைபடத்தின் முன் நின்று, நிறனவுகறை பகிர்வது மூலமாய். 

அருகில் வாருங்கள், முழுமனதுடன், இக்கறதறய ஷசால்ல றவண்டியது 
எனது கடறம... 

எங்கைது குர்குறையூ கிைாமம் மறலயடிவாைத்தில், ஷபரும் 
பள்ைத்தாக்குகைில் இருந்து வரும் ஓறடகைின் சத்தத்துடன், ஓர் 
றமட்டுநிலத்தில் உள்ைது. கிைாமத்திற்கு கீறழ மஞ்சள் பள்ைத்தாக்கு, அது  
மிகப்ஷபரிய கசாக் பள்ைத்தாக்கு. பிைாக் ஷமௌண்றடன் உடன் 
இறணக்கப்பட்டு,  சமஷவைி முழுவதும்  ையில்றவயின் இருண்ட றகாடு 
றமற்கு அடிவானத்றத றநாக்கி ஓடுகிைது. 



கிைாமத்தின் பின்புைம் உள்ை குன்ைில் இைண்டு ஷபரிய பாப்லர் மைங்கள் 
உள்ைன. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் காலத்தில் இருந்து அம்மைங்கள் 
உள்ைன. குர்குறையூ கிைாமத்திற்கு எந்த திறசயில் இருந்து வந்தாலும், 
முதலில் ஷதரிவது அவ்விருமைங்கள் தான், குன்ைின்றமல் நமக்கு வழி 
காட்டும் கலங்கறை விைக்கம் றபாறல. என் உணர்வுகறை ஷதைிவாக 
ஷசால்ல முடியவில்றல - ஒருறவறை அது எனது ஷபாக்கிெமான 
இைம்பருவ நிறனவுகைினாறலா அல்லது நாஷனாரு ஓவிய கறலஞனாக 
இருப்பதினாறலா ஷதரியவில்றல. எதுவானாலும், ஒவ்ஷவாரு முறை நான் 
ையிறல விட்டிைங்கி வடீ்றட றநாக்கி சமஷவைியில் ஷசல்லும் றபாது, 
ஷதாறலதூைத்தில் இருந்றத கண்கள் என் பிரியமான பாப்லர் மைங்கள் 
நலமாக உள்ைனவா என்று றதட ஆைம்பித்து விடும். அறவ உயைமாக 
இருந்தறபாதிலும், அவ்வைவு ஷதாறலவில் இருந்து ஷதரியும் என்று 
எதிபார்க்கவில்றல, ஆனால் அறவ என் கண்களுக்கு எப்ஷபாழுதும் 
ஷதைிவாக ஷதரிந்து ஷகாண்றட இருந்தன. 

எத்தறன முறை எங்கிருந்து குர்குறையூ ஷசன்ைாலும், என்னுள் இருக்கும் 
ஏக்கம் "எப்றபாது எனது இைட்றட பாப்லர் மைங்கறை காண்றபன்? 
எப்ஷபாழுது வடீு வரும்  ? எனக்கு ஷசய்ய றவண்டியஷதல்லாம், குன்ைின் 
றமல் உள்ை அவ்விைட்றட மைங்கைின்  அடியில் றபாய் நின்று அதன் 
இறலகைின் உைசல்கறை றகட்டுக்ஷகாண்றட இருப்பதுதான்." 

பல வருடங்கள் கழித்து அதன் ைகசியத்றத கண்டுஷகாண்றடன். அறவ 
உயைத்தில் உள்ைன, எந்த திறசயில் இருந்து காற்று வசீினாலும், 
எவ்வைவு சிைிதாயினும், அத்ஷதன்ைலுக்கு கூட அதன் ஒவ்ஷவாரு 
இறலயும் உணர்ந்து அறசந்தன. 

இந்த எைிய உண்றம எனக்கு ஏமாற்ைம் அைிக்கவும் இல்றல 
அம்மைங்கள் மீதான என்  குழந்றதத்தனத்றத பைிக்கவும் இல்றல, 
இன்றும் அந்நிறனவுகள் அவ்வாறை உள்ைது. இன்றுவறை அவ்விரு 
மைங்களும் அற்புதமான உயிர் இனங்கைாகறவ கருதுகிறைன். அங்றக, 
அதன் காலடியில், என் இைறம பருவத்றத விட்டுவிட்டு வந்றதன், 
உறடந்த பச்றச மாயக்கண்ணாடி றபால்... 

எங்கள் றகாறட விடுமுறை ஷதாடங்குவதற்கு முன்பு பள்ைியின் கறடசி 
நாைில், எங்கைில் ஒரு கூட்டம் அங்குள்ை பைறவ கூடுகறை சூறையாட 
ஷசல்றவாம், குன்ைின் றமல் முந்தி அடித்து ஷகாண்டு. அவ்விரு 
ைாட்சதர்கள், பக்கவாட்டில் அறசந்து எங்கறை நிழற்பகுதிக்கு 
வைச்ஷசால்லுவது றபால் இருக்கும். ஆனால் எங்கள் றமாசக்காை கும்பல், 
கிறைகைின் நடுறவ ஊடுருவி ஷசன்று பைறவகைின் ைாஜ்யத்தில் 
அழிறவ ஏற்படுத்தும். பைறவகள் சிைகடித்து கூச்சலிட்டு எங்கள் றமல் 
பைக்கும். ஆனால் எங்களுக்கு அறத பற்ைி கவறலயில்றல. எங்கறைாடு 
அது எம்மாத்திைம்? நாங்கள் உயை ஏைிக்ஷகாண்றட இருந்றதாம் - யார் 
எங்களுள் றவகத்துடன் கூடிய பலசாலி என்று ! திடீஷைன்று, ஏறதா மாயம் 



றபால், எங்கள் முன் ஒரு அழகான உலகம் ஒைிர்கிைது. அதன் ஆடம்பைம் 
எங்கறை திறகப்பூட்டியது. நாங்கள் மூச்றச பிடித்து ஷகாண்டு, 
அைவமில்லாமல் அறசவில்லாமல், எங்கைது கூட்றட கறலக்கும் 
திட்டத்றத மைந்து கீறழ பார்த்துக்ஷகாண்டிருந்றதாம். உலகத்தின் 
மிகப்ஷபரும் கட்டிடமாய் எண்ணிக்ஷகாண்டிருந்த கூட்டுப்பண்றண ஒரு 
சிறு ஷகாட்டறக றபாறல ஷதரிந்தது. கிைாமத்றத தாண்டி பைாமரிக்க 
பட்ட புல்ஷவைி மூடுபனியால் பைபைத்தது. ஷதாறலதூைத்தில் நாங்கள் 
அைிந்திடாத நிலப்பைப்புகளும் நதிகளும் ஷவள்ைிக்றகாடுகள் றபால் 
ஷதரிந்தன. மைங்கறைாடு ஒட்டிக்ஷகாண்டு எங்களுக்குள் வியக்கிறைாம் : 
இதுதான் பூமியின் முடிவா இல்றல இறதத்தாண்டி வானம், 
றமகக்கூடங்கள், நதிகள், புல்ஷவைிகள் உள்ைனவா ? அங்கு வசீும் றபய் 
காற்றும் இறலகளும், அப்புல்ஷவைிக்கு அப்பால் உள்ை மாயக்கறதகள் 
றபசுவறத றகட்டு ஷகாண்டிருப்றபாம். 

ஷமல்லிய காற்ைின் சத்தத்துடன் ஷதாறலதூைத்து அப்பால் உள்ை 
நிலங்கறை நிறனத்த றபாது என் மனதில் பயமும் உற்சாகமும் கலந்து 
இருந்தது. இப்றபாது றதான்றுகிைது, இப்பாப்லர் மைங்கறை நட்டது யார் 
என்று. இறத நட்டவர் என்ன கனவுகளுடன் இருந்தார், இறத நடும் 
ஷபாழுது என்ன ஷசால்லி மண்ணில் ஊன்ைினார், எந்த நம்பிக்றகயில் 
இறத பைாமரித்து வைர்த்து வந்தார்? 

ஏறதா காைணத்துக்காக, எங்கள் கிைாமவாசிகள் அக்குன்றை 
"டுய்ஷெனின் பள்ைி" என்று அறழத்தார்கள். அந்நாைில் தனது 
குதிறைறய றதடிக்ஷகாண்டிருந்த ஒருவர் வழியில் ஷசன்ைவறை றகட்டார்: 
"எனது ஷசம்மண் நிைக்குதிறைறய எங்காவது பார்த்தீர்கைா ?" அதற்கு 
அவர் : "சில குதிறைகள் டுய்ஷெனின் பள்ைி அருறக றமய்வறத 
பார்த்றதன், அதில் உங்கள் குதிறையும் இருக்கலாம்" என்று கூைியது 
நிறனவில் உள்ைது. குழந்றதகள் நாங்களும் அக்குன்றை டுய்ஷெனின் 
பள்ைி என்றை அறழத்றதாம், ஏன் அந்த ஷபயர் என்று அைியாமல், 
ஷவறுமறன ஷபரியவர்கறை பின்பற்ைி, "வாருங்கள், நாம் அறனவரும் 
டுய்ஷெனின் பள்ைிக்கு ஷசன்று அந்த சிட்டுக்குருவிகறை 
பயப்படுத்தலாம்," என்று எங்கைில் ஒருவர். 

முன்ஷபாரு காலத்தில் அங்றக ஒரு பள்ைிக்கூடம் இருந்ததாக மக்கள் 
கூைினர். அதற்கான எந்த தடயமும் அங்கு நான் பார்த்ததில்றல. 
சிறுவனாக அந்த இடத்திற்கு ஷசன்று ஏறதனும் கட்டிடத்திற்கான 
அறடயாைம் உள்ைதா என்று றதடியுள்றைன், ஆனால் எதுவும் 
கிறடத்ததில்றல. ஒன்றும் இல்லாத குன்று டுய்ஷெனின் பள்ைி என்று 
அறழக்கப்பட்டது எனக்கு வித்தியாசமாக இருந்தது, ஒரு நாள் 
ஷபரியவர்கைிடம் றகட்றடன் யார் அந்த டுய்ஷென் என்று. அதில் ஒருவர் 
அலட்சியமாக கூைினார் : "டுய்ஷெனா ? ஏன், அவன் இங்குதான் 
வாழ்கிைான், இப்றபாது ஷநாண்டி, ஷசம்மைி ஆடுகைின் டுய்ஷென். 



அஷதல்லாம் நீண்ட காலத்திற்கு முன்னால்; டுய்ஷென் அப்றபாது 
ஷகாம்றசாமால் அறமப்பின் உறுப்பினைாக இருந்தான். அந்த குன்ைின் 
றமல் உறடந்த ஷகாட்டறக ஒன்று இருந்தது, அதில் டுய்ஷென் பள்ைிறய 
ஆைம்பித்தான். குழந்றதகளுக்கு கற்பிக்கவும் ஷசய்தான். ஏறதா பள்ைி, 
றபர் ஷசால்லும் அைவிற்கு இல்றல! ஆம், அஷதல்லாம் விறனாதமான 
காலங்கள்! அந்த காலத்தில், ஒரு குதிறைறய பிடித்து அதன் அங்கவடி 
றமல் கால்றவத்தாறல நீ உனக்கு ைாஜா. அதுதான் டுய்ஷெனும் 
ஷசய்தான். அவனிடம் ஒரு றபத்தியக்காை திட்டம் இருந்தது, அறதத்தான் 
ஷசய்யவும் ஷசய்தான். இன்று அங்கு ஒரு கல் கூட கிறடயாது, ஆனால் 
ஷபயர் நின்று விட்டது, அந்த நல்லது மட்டும் தான் எங்களுக்கு  நடந்தது. 

நான் அவ்வைவாக டுய்ஷெறன அைிந்திருக்கவில்றல, என் ஞாபகத்தில் 
அவர் அடர்த்தியான புருவம் ஷகாண்ட ஒல்லியான, உயைமான முதியவர். 
அவைது வடீு நதிக்கு மறுபக்கம் இருந்தது. அவர் கூட்டுைவு பண்றணயின் 
மிைாப் (வாய்க்காலின் நீர் ஓட்டத்றத சீைறமக்கும் ஒருவர்) ஆக இருந்தார், 
விழித்திருக்கும் றநைம் முழுவறதயும் வயலிறல ஷசலவிட்டார். 
எப்றபாதாவது, எங்கள் ஷதரு வழியாக தனது குதிறையில் ஒரு ஷபரிய 
மண்ஷவட்டியுடன் ஷசல்வார், குதிறையும் தனது முதலாைி றபால எலும்பும் 
றதாலுமாக இருந்ததது. வருடங்கள் கழித்து, டுய்ஷென் கிைாமத்தின் 
தாபால்கார் ஆகிவிட்டதாக ஷசான்ன ஞாபகம். அவ்வைவுதான் நான் 
அைிந்தது. அந்த காலகட்டத்தில் ஷகாம்றசாமால் உறுப்பினர் இைறமயான, 
துரிதமாக ஷசய்யப்படவும் றபசவும் கூடியவர், அபாைமான உறழப்பாைி 
மற்றும் தந்திைமான குதிறை சவாரிக்காைர், கூட்டத்தில் எழுந்து நின்று 
மனதில் றபசக்கூடியவர், றசாம்றபைிகறையும் திருடர்கறையும் பற்ைி 
பத்திரிக்றகக்கு எழுதுபவர் என்பது என் எண்ணமாக இருந்தது. இந்த 
சாந்தமான ஷபரியவர் ஷகாம்றசாமால் உறுப்பினர் என்று என்னால் நம்ப 
முடியவில்றல, அறத விட நம்ப முடியாதது, சரியாக எழுத றபச 
ஷதரியாத இவர் பள்ைியின் ஆசிரியர் என்பது. என்னால் அறத உணை 
முடியவில்றல. உண்றமறயச் ஷசான்னால், எங்கள் கிைாமத்தில் 
உலாவரும் கட்டுக் கறதகைில் ஒன்று என்றை எண்ணிறனன். ஆனால், 
நான் எண்ணியது தவறு .... 

ஷசன்ை இறலயுதிர் காலத்தில்,  எனது கிைாமத்தில் இருந்து எனக்கு ஒரு 
தந்தி வந்தது. கூட்டுைவு பண்றணயின் உறுப்பினர்கள் றசர்ந்து 
ஷசாந்தமாக கட்டிய பள்ைியின் திைப்பு விழா அறழப்பு அது. நான் 
உடறன றபாக முடிவு எடுத்து விட்றடன்; எப்படி எங்கள் கிைாமத்தில் 
நிகழும் அந்த மாதிரி ஒரு ஷபரும் நிகழ்றவ தவை விட முடியும்? நான் 
சில தினங்கள் முன்னறை அங்கு ஷசன்றைன், எனது மாவட்டத்றத பற்ைி 
வறைய இருந்த புதிய ஓவியத்திற்காக இடங்கறை பார்க்க 
றவண்டியிருந்தது. கல்வியாைர் சுறலமறனாவாவும் அறழக்க பட்டு 



இருப்பதாக எனக்கு ஷதரிய வந்தது. அவர் கிைாமத்தில் இைண்டு நாள் 
தங்கி விட்டு பின்பு மாஸ்றகா ஷசல்வதாக இருந்தது. 

இந்த புகழ்ஷபற்ை ஷபண்மணி எங்கள் கிைாமத்றத விட்டு சிறு 
வயதிறலறய ஷசன்று விட்டதாக நான் அைிறவன். நகைவாசி ஆனபின் 
நானும் அவறை சந்தித்து இருக்கிறைன். அவர் ஏற்கனறவ நடுத்தை 
வயறதக் கடந்தவர், ஓர் சிற்பம் றபால், பைபைப்பான கருப்பு முடியில் 
ஏைாைமான நறையுடன். அவர் பல்கறலக்கழகத்தில் தறலறம 
ஷபாறுப்பில் இருந்தார், தத்துவம் பற்ைி விரிவுறையாற்ைினார், 
கறலக்கழகத்தில் பணியாற்ைினார், அடிக்கடி ஷவைிநாடுகளுக்கு 
ஷசல்வார். கல்வியாைர் சுறலமறனாவா மிகவும் பைபைப்பான ஷபண்மணி, 
அதனால் என்னால் அவறை பற்ைி அதிகம் ஷதரிந்து ஷகாள்ை 
முடியவில்றல, ஆனால் நாங்கள் எப்ஷபாழுது சந்தித்தாலும் எங்கள் 
கிைாமத்றத பற்ைிய ஷசய்திகறை தவைாமல் றகட்பார், மற்றும் என் புது 
ஓவியங்கறை பற்ைி ஒரு சில வரியாவது மைவாமல் குைிப்பிடுவார். 

ஒரு நாள் றதரியத்றத வைவறழத்துக் ஷகாண்டு அவரிடம் கூைிறனன் : 

" ஆல்டிஷந சுறலமறனாவா, ஏன் நீங்கள் ஷசாந்த ஊரில் றபாய் 
தங்குவதில்றல ? அவர்கள் உங்கறை ஷபருறமயாக நிறனக்கிைார்கள், 
உங்கறை பற்ைி அவர்களுக்கு மற்ைவர்கள் மூலமாக மட்டும் தான் 
ஷதரியும், நீங்கள் அவர்கறை பற்ைி ஷதரிந்து ஷகாள்ை இஷ்டமில்றல 
என்று சில சமயம் முணுமுணுக்கிைார்கள், இஷதல்லாம் நீங்கள் உங்கள் 
பூர்விகமான குர்குறையூவிற்கு உங்கள் வருறகயால் ஷகௌைவிக்காதலால்”. 

"ஆம், நிச்சயமாக, ஒரு நாள் அங்கு ஷசல்ல றவண்டும்," ஏக்கமான 
புன்னறகயுடன் கூைினார். "நான் குர்குறையூ ஷசல்ல றவண்டும் என்று 
நீண்ட நாட்கைாய் கனவு காண்கிறைன், நான் அங்கு ஷசன்று 
ஷநடுங்காலம் ஆயிற்று. ஆம், எனக்கு அங்கு ஷசாந்தம் என்று யாரும் 
இல்றல. ஆனால் அது ஒரு ஷபாருட்டு இல்றல. சீக்கிைம் அங்கு 
ஷசல்றவன், ஊரின் ஞாபகமாய் உள்ைது." 

... அவர் விழா ஷதாடங்கும் றநைத்தில் வந்து றசர்ந்தார். புது பள்ைியில் 
கூடி இருந்த மக்கள் அறனவரும் அவர் வண்டியில் வருவறத எட்டி 
விழுந்து பார்த்தனர். ஷதரிந்தவர்கள் ஷதரியாதவர்கள், ஷபரியவர்கள் 
சிைியவர்கள், அறனவரும் அவரிடம் றககுலுக்க விரும்பினர். ஆல்டிஷந 
அப்படி ஒரு வைறவற்றப எதிர்பார்க்கவில்றல என்று நிறனக்கிறைன், 
மாைாக அவறை சங்கடப்படுத்தியது என்று றதான்ைியது. றககறை 
ஷநஞ்சின் றமல் றவத்து, இடப்புைமும் வலப்புைமும் குனிந்து மரியாறத 
ஷசலுத்தியபடிறய றமறடயில் இருந்த ஷசயற்குழுவின் றமறஜறய 
அறடந்தார். 

ஆல்டிஷந அவருறடய வாழ்நாைில்  எண்ணில் அடங்க கூட்டங்களுக்கும்  
விழாக்களுக்கும் ஷசன்ைிருக்க கூடும், அங்ஷகல்லாம் அன்பான 



வைறவற்பாக இருந்திருக்கும், ஆனால் இங்கு கிைாமத்து பள்ைியில் 
ஷகாடுத்த வைறவற்பு,  அவறை மிகவும் ஷநகிழ்வறடய ஷசய்து கண்கைில் 
நீறை வை றவத்தது. 

உறைகஷைல்லாம் முடிந்த பிைகு, பள்ைியின் சாைணர் அறமப்பு (Young 
Pioneers) பூங்ஷகாத்து மற்றும் சாைணர் அறமப்பின் கழுத்து றடயும் 
அைித்தனர், பிைகு பார்றவயாைர்கள் புத்தகத்தின் முதல் நுறழறவ 
பதிவிட றகாரினர். குழந்றதகைின் கறலநிகழ்ச்சி ஷதாடர்ந்தது, நல்ல 
ஷபாழுதுறபாக்காக இருந்தது, பின்பு தறலறம ஆசிரியர் அறனவறையும் 
அவைது இல்லத்திற்கு அறழத்திருந்தார். 

விருந்தைித்தவரும் விருந்தினரும் ஒருறசை அல்ட்டிஷநறவ சரியாய் 
ஷதரிந்து ஷகாள்ை முடியவில்றல. அவருக்கு மரியாறதக்குரிய இடத்றத 
ஷகாடுத்திருந்தார்கள், அவறை சுற்ைி ஆடம்பைமான ஜமுக்காைம் 
விரிக்கப்பட்டு இருந்தது, இதன்மூலம் அவர்கள் அல்ட்டிஷநயிடம் 
ஷகாண்டிருந்த மதிப்றபயும் மரியாறதயும் காமிக்க முயன்ைார்கள். 
சத்தமான சந்றதாெமான கூட்டமாக இருந்தது, மற்ை எந்த கூட்டத்றத 
றபாலவும், ஒஷவாருவரும் கூட்டத்திற்க்கு உயிரூட்டிக் ஷகாண்டிருந்தனர். 

 

ஒரு கிைாமத்து இறைஞன் வந்து வடீ்டின் உரிறமயாைரிடம் தந்திக் 
கட்றட ஷகாடுத்தான். அறவஷயல்லாம் பள்ைியின் பறழய மாணவர்கள் 
கூட்டுைவின் உறுப்பினர்கறை  பாைாட்டி அனுப்பிய கடிதங்கள். தந்திகள் 
றகமாைின.  

 

"டுய்ஷெனா இந்த தந்திகறை ஷகாண்டு வந்தது?" தறலறம ஆசிரியர் 
இறைஞனிடம் றகட்டார். 

"ஆம். அவர் இந்த கூட்டம் முடிவதற்குள் தந்திகறை ஷகாடுக்க றவண்டும் 
என்று தனது குதிறைறய விைட்டி ஷகாண்டு வந்ததாக ஷசான்னார், 
அறனவரும் தந்திகறை படிக்கலாம் என்று. ஷகாஞ்சம் 
தாமதமாகிவிட்டதால், அந்த ஷபரியவர் மிகவும் வருத்தத்தில் இருந்தார்." 

 

"ஆனால், ஏன் அவர் ஷவைியில் உள்ைார் ? உள்றை வைச்ஷசால்." 

 

அந்த இறைஞன் டுய்ஷெறன அறழக்க ஷவைிறய ஷசன்ைார். என் 
அருகில் அமர்ந்திருந்த அல்ட்டிஷந, தீடீஷைன ஞாபகம் வந்தவைாய் 
பதட்டத்துடன் எந்த டுய்ஷெறன பற்ைி றபசுகிைார்கள் என்று றகட்டார். 
அவர் றகட்ட விதம் எனக்கு வித்தியாசமாக பட்டது. 



 

 

"அவர்தான் தபால்காைர். உங்களுக்கு ஷபரியவர் டுய்ஷெறன ஷதரியுமா ?" 

 

 

அவர் ஷமதுவாக தறல அறசத்து றமறஜறய விட்டு எழுந்தார், அறத 
சமயம் யாறைா ஜன்னல் பக்கத்தில் இருந்து குதிறையில் கடந்து ஷசன்ைார், 
இறைஞன் வந்து டுய்ஷென் கிைம்பி விட்டதாக ஷசான்னான்.  

 

"அவைால் உள்றை வைமுடியாது, இன்னும் நிறைய தந்திகள் ஷகாடுக்க 
றவண்டியது இருக்கு என்று கூைினார்" 

 

"சரி, அவர் றபாகட்டும், ஏன் அவறை நிறுத்த றவண்டும்? அவர் பிைகு 
வந்து மற்ைவர்கறை பார்த்து ஷகாள்ைலாம்" என்று யாறைா ஒருவர் 
அக்கறை இல்லாமல் கூைினார். 

 

"எங்கள் டுய்ஷெறன பற்ைி உங்களுக்கு ஷதரியாது! அவருக்கு 
கடறமதான் முக்கியம். அவைது றவறல முடியும் வறை நிறுத்த மாட்டார்" 

"ஆம், அவர் விறனாதமானவர். றபார் முடிந்து மருத்துவமறனயில் இருந்து 
வந்த பிைகு, உக்றைறனயில் இருந்தார். ஐந்து ஆண்டுகள் முன்னர் தான் 
இங்கு வந்தார்; உயிர் ஷசாந்த மண்ணில் றபாக றவண்டுமாம். அவர் 
திருமணறம ஷசய்து ஷகாள்ைவில்றல.. " 

 

"அவர் உள்றை வந்து இருக்கலாம், சரி அறத விடுங்கள்," விருந்தைிப்பவர் 
கூைினார்  

"றதாழர்கறை, நாம் அறனவரும் ஒரு காலத்தில் டுய்ஷெனின் பள்ைிக்கு 
ஷசன்றைாம் என்பது உங்கைில் சிலருக்கு ஞாபகம் இருக்கும்" என்று 
ஊரில் மதிக்க தக்க ஷபரியவர்கைில் ஒருவர் றகாப்றபறய உயர்த்திய 
படிறய கூைினார்.  

"ஆனால் எனக்கு நிச்சயமாக ஷதரியும், அவருக்கு எழுத்துக்கள் 
அத்தறனயும் ஷதரியாஷதன்று." அந்த மனிதர் நறகச்சுறவயாய் 
பழித்துக்காட்டி கூைினார். அவரின் குைலில் ஆச்சரியமும் கிண்டலும் 
நிறைந்திருந்தது. 



 

"அது உண்றமதான், " பலர் ஆறமாதித்தனர்  

அங்கு சிரிப்பறல பைவியது  

"கண்டிப்பாக! அந்த நாட்கைில் டுய்ஷென் என்ன தான் ஷசய்யவில்றல! 
நாங்களும் அவறை ஒரு ஆசிரியைாக கருதிறனாம்!" 

சிரிப்பறல றதய்ந்த உடன், அந்த முதியவர் மறுபடியும் றகாப்றபறய 
உயர்த்தினார். 

"பாருங்கள், நம் மக்கள் எப்படி உயர்ந்து இருக்கிைார்கள்! ஆல்டிஷந 
சுறலமறனாவா ஒரு கல்வியாைர், நாடும் முழுதும் பிைபலமானவர். 
ஷசால்லப்றபானால், நம்மில் அறனவரும் றமல்நிறலக்கல்வி 
ஷபற்றுள்றைாம், பலர் உயர்கல்வியும். இன்று நாம் புது றமல்நிறலப்பள்ைி 
ஷதாடங்கி உள்றைாம், இது மட்டுறம நமது முன்றனற்ைத்றத காட்டுகிைது. 
நமது குர்குறையூவின் மகள்களும் மகன்களும் எப்றபாதும் மிகச்சிைந்த 
கல்வி ஷபற்ைவர்கைாக இருக்கட்டும்! இதற்காக இன்று 
ஷகாண்டாடுறவாம்." 

 

மறுபடியும் றகைிக்றகயும் கும்மாைமும் ஷதாடங்கியது. ஆல்ட்டிஷந 
மட்டும் ஏறதா கலக்கத்தில் இருந்தார் றபால இருந்தது, ஒரு வாய் மதுறவ 
மட்டுறம அருந்தி இருந்தார். யாரும் அறத கவனிக்கவும் இல்றல, 
அறனவரும் றபசி சிரித்து ஷகாண்டிருந்தனர்.  

 

 

ஆல்ட்டிஷந திரும்ப திரும்ப கடிகாைத்றத பார்த்து ஷகாண்டிருந்தார். சிைிது 
றநைத்து பின், எல்றலாரும் ஷவைிறய காற்ைாட வந்த றபாது அவர் மட்டும் 
தனிறய நின்ைிந்தார், அவைது பார்றவ முழுக்க மஞ்சள் நிைத்தில் 
காற்றுக்கு அறசந்தபடி இருந்த பாப்லர் மைங்கைின் மீது இருந்தன. 
சூரியன் வானத்தில் இருந்து புல்ஷவைியின் லீலாக் ஷசடிகைின் ஊதா 
பூக்களுக்குள்  மூழ்கிக் ஷகாண்டிருந்தது. அதன் றதயும் ஒைி பாப்லர் 
மைங்கறை மங்கிய ஊதா வண்ணத்தில் றசாகமான கிரீடங்கைா 
காண்பித்தன.   

நான் ஆல்ட்டிஷநவிடம் ஷசன்றைன்  

 

"அம்மைங்கள் இப்றபாது இறலயுதிர் காலத்தில் உள்ைன, நீங்கள் இறத 
இைறவனிற் காலத்தில் பார்க்க றவண்டும்!" 



 

"நானும் அறத தான் நிறனத்து ஷகாண்டிருந்றதன்." ஒரு ஷபருமூச்சுடன் 
கூைினார், பின்பு தனக்கு தாறன ஷசால்வறத றபால் : "ஆம், அறனத்து 
உயிர்களுக்கும் இறலயுதிர் காலமும் வசந்த காலமும் உண்டு." என்ைார்  

 

அவருறடய வயதான முகம் தீவிைமாகவும் றசாகமாகவும் ஷதரிந்தது. 
அவர் அங்கு கவறலயில் மூழ்கி இருந்தார். கல்வியாைர் காணாமல் 
றபாய், அங்றக கள்ைம் கபடமற்ை கிர்ஜிஸ் ஷபண் தான் இருந்தார். 
அவைது இைறம கால நிறனவுகளுக்குள் ஷதாறலந்தவர் றபால் இருந்தார், 
அந்நிறனவுகள் எங்கள் பாட்டுக்கள் ஷசால்வறத றபால், எந்த உயைத்தில் 
இருந்து அறழத்தாலும் திரும்ப வைாதது. அவர் என்னிடம் அம்மைங்கறை 
பார்த்தபடி ஏறதா ஷசால்ல வருவது றபால இருந்தது, ஆனால் மனறத 
மாற்ைி றககைில் இருந்த மூக்கு கண்ணாடிறய றபாட்டு ஷகாண்டார். 

“"மாஸ்றகா ஷசல்லும் ையில் இங்கு பதிஷனான்று மணிக்கு வரும் அல்லவா 
?" என்று றகட்டார்  

 

"ஆம் " 

 

"அப்படினா நான் இப்ஷபாழுது கிைம்பினா சரியாக இருக்கும் " 

 

"ஏன் திடிஷைன்று ?" என்றைன்  

 

"நீங்கள் சில தினங்கள் இங்றக தங்குவதாக கூைினரீ், இந்த மக்கள் 
உங்கறை விடவும் றபாவதில்றல " 

 

"எனக்கு அவசை றவறல ஒன்று வந்து விட்டது, நான் உடறன ஷசன்ைாக 
றவண்டும்" 

 

அவர் முடிவு ஷசய்து விட்டார், யாைாலும் மாற்ை முடியாது. 

 

இருள் பைவ ஷதாண்டங்கி இருந்தது. வருத்தத்துடன் கிைாம மக்கள் விறட 
ஷகாடுத்தனர், ஆல்டிஷந ஒருவாைம் மறுபடியும் வந்து தங்குவதாக உறுதி 



கூைி விறட ஷபற்ைார். நான் அவறை ையில் நிறலயம் அறழத்து 
ஷசன்றைன். 

 

ஏன் இந்த அவசைம் என்று நிறனத்றதன். கிைாம மக்கறை வருத்தமறடய 
ஷசய்தது எனக்கு சரிஷயன படவில்றல, அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு 
நன்னாைில். ஏன் என்று றகட்க றதான்ைியது, ஆனால் நான் றகட்கவில்றல. 
அவர் என்றன நிைாகரிப்பார் என்ை பயத்தினால் அல்ல. நான் றகட்டாலும் 
அவர் ஒன்றும் ஷசால்ல றபாவதில்றல என்று அைிந்திருந்றதன். அவர் 
நிறனவுகைில் மூழ்கி இருந்தார், ையில் நிறலயத்றத அறடயும் வறை 
எதுவும் றபசவில்றல.  

 

"ஏறதா ஒன்று தங்கறை புண்படுத்தியதாக எனக்கு றதான்றுகிைது, 
எங்கைில் யாைவது அப்படி நடந்து ஷகாண்றடாமா ? யார்மீதாவது 
றகாபமாக உள்ைரீ்கைா?" றதரியத்றத வைவறழத்து ஷகாண்டு றகட்றடன் 
" 

 

"ஓ இல்றல இல்றல! கண்டிப்பாக இல்றல! நான் யாரிடம் றகாபப்பட 
முடியும் ? என்றன தவிை . ஆம் நான் ஏன் றமல் மட்டுறம 
றகாபித்துக்ஷகாள்ை முடியும்" 

 

அத்றதாடு கிைம்பி விட்டார். நான் நகைத்துக்கு வந்த சில தினங்கைில் 
அவரிடம் இருந்து கடிதம் வந்தது. அதில் அவர் மாஸ்றகாவில் இன்னும் 
சில தினங்கள் தங்க றபாவதாக கூைி இருந்தார், றமலும் அக்கடிதத்தில் 

"எனக்கு ஷமாஸ்றகாவில் முக்கியமான றவறலகள் இருந்த ஷபாழுதிலும், 
அறனத்றதயும் ஒதுக்கி உங்களுக்கு இந்த நீைமான கடிதத்றத எழுத 
முடிவு ஷசய்து விட்றடன். என்னுறடய இந்த கறத தங்களுக்கு 
சுவாைசியமாக இருந்தால், இறத பதிப்பிற்கு ஷகாண்டு வை உதவுங்கள். 
இது நமது கிைாம மக்கள் நலனுக்காக மட்டும் அல்ல, அறனவருக்குமாக, 
முக்கியமாக நமது இறைஞர்களுக்காக. நான் மிகவும் றயாசித்து இறத 
எழுத முடிவு ஷசய்றதன். இது எனது வாக்கு மூலமும் கூட. இறத ஷசால்ல 
நான் கடறம பட்டிருக்கிறைன். இறத எவ்வைவு றபர் படிக்கிைார்கறைா 
அவ்வைவு என் மனது ஆசுவாசபடும். என்றன எந்த வறகயிலும் இது 
சங்கடப்படுத்தும் என்று நிறனக்க றவண்டாம். தங்களுக்கு றதான்ைியறத 
ஷசய்யுங்கள்." 

 



கடிதத்றத படித்த பின்பு சில தினங்களுக்கு என்னால் றவஷைதுவும் 
றயாசிக்க முடியவில்றல. கறடசியில் ஆல்டிஷநவின் கறதறய அவரின் 
பார்றவயில் எழுதினால் தான் சரியாக இருக்கும் என்று முடிவு 
ஷசய்றதன். 

 

இது நடந்தது 1924வது வருடத்தில். இன்று கூட்டுைவு பண்றணயாக உள்ை 
இடம் அன்று ஒரு சிைிய விவசாயிகைின் கிைாமமாக இருந்தது. எனக்கு 
அப்றபாது 14 வயது, எனது அப்பாவின் உைவினர் வடீ்டில் தங்கி 
இருந்றதன். எனது அப்பாவும் அம்மாவும் முன்னறை காலமாகிவிட்டனர்.  

 

அந்த வருட இறலயுதிர் காலத்தில், ஆடுகள் றவத்திருந்த வசதி 
பறடத்தவர்கள் குைிர் காலத்துக்காக மறலயின் றமறல ஷசன்ைனர். 
அப்றபாது எங்கள் ஊருக்கு ைாணுவ றகாட் அணிந்த ஒருவர் வந்தார். 
அந்த றகாட் வழக்கத்துக்கு மாைாக கருப்பு கலரில் இருந்ததால் இன்றும் 
நிறனவில் இருக்கிைது. அந்நியன் ஒருவன் ைாணுவ உறடயில் எங்கள் 
மறல கிைாமத்திற்கு வந்தது மக்கைிறடறய  சலசலப்றப உண்டாக்கியது.  

 

முதலில் அவறை ஒரு ைாணுவ அதிகாரி என்றும், ைாணுவத்தில் உயர் 
பதவியில் உள்ைதால் கிைாமத்றதயும் நிர்வகிப்பார் என்றும் கூைினர். 
பின்புதான் ஷதரிந்தது அவர் அதிகாரி இல்றல, பிறழப்பிற்காக 
ையில்றவயில் றவறல பார்க்க ஷசன்ை தஷ்டான்ஷபக் என்பவரின் மகன் 
என்று. வந்திருப்பது அவைது மகன் டுய்ஷென், கிைாமத்தில் 
குழந்றதகளுக்கு பள்ைிக்கூடம் திைக்கப்றபாவதாகவும், எழுத படிக்க 
கற்றுக்ஷகாடுக்க றபாவதாகவும் ஷசால்லி வந்துள்ைார்.  

அந்த காலத்தில் பள்ைிக்கூடம் என்பது நாங்கள் றகள்விப்படாத ஒன்று, 
மக்களுக்கு இந்த புதிய கருத்துக்கள் புரியவும் இல்றல. சிலர் 
இச்ஷசய்திகறை உண்றம என்று நம்பினர், சிலர் ஷவறும் வதந்தி என்று 
ஒதுக்கினர். டுய்ஷென் வந்த உடன் ஒரு கூட்டத்றத ஏற்பாடு ஷசய்தார், 
இல்றலறயல் பள்ைிறய பற்ைி மக்கள் மைந்தும் றபாயிருப்பர். 

எனது மாமா முணுமுணுத்து ஷகாண்டு றபாவதற்கு சங்கடப்பட்டார். 

" ஏறதா கூட்டமாம், ஏதாவது ஒரு அபத்தத்றத எடுத்துக்ஷகாண்டு 
ஷதாந்தைவு ஷசய்து ஷகாண்றட இருப்பார்கள்!". ஆனால் கறடசியாக தனது 
குதிறையில் ஷகௌவைவமாய் றபாய் இைங்கினார். பக்கத்து வடீ்டு 
சிறுவர்களுடன் நானும் பின்னால் ஓடிறனன். வழக்கமாக கூட்டங்கள் 
நடக்கும் மறலயின் முகட்றட அறடந்த றபாது, அங்றக கருப்பு ைாணுவ 
றகாட் அணிந்த ஒரு இறைஞன் கூடி இருந்த மக்கைிடம் 



றபசிக்ஷகாண்டிருந்தான். அவன் றபசியது சரிவை றகட்கவில்றல, அருகில்  
ஷசன்றைாம். கந்தலான றகாட் அணிந்த ஒரு முதியவர் குறுக்கிட்டார். 

 

"மகறன, இதுநாள் வறை முல்லாக்கள் தான் குழந்றதகளுக்கு கற்று 
ஷகாடுத்தார்கள், உன் தந்றதறய நாங்கள் அைிறவாம், அவரும் எங்கறை 
றபால பைம ஏறழ, " அந்த ஷபரியவர் முந்தி ஷகாண்டு றபசினார். "அப்படி 
இருக்க நீ எப்படி முல்லாவாக முடியும் " 

 

"நான் முல்லா அல்ல ஷபரியவறை, நான் ஒரு ஷகாம்றசாறமால் 
உறுப்பினர்," டுய்ஷென் உடனடியா பதில் அைித்தார். "இனிறமல் 
ஆசிரியர்கள்தான் குழந்றதகளுக்கு கற்பிப்பர், முல்லாக்கள் அல்ல. நான் 
ைாணுவத்தில் எழுத படிக்க கற்றுக்ஷகாண்றடன், அதற்கு முன்பும் பள்ைி 
ஷசன்றுள்றைன். ஆகறவ நானும் முல்லாறவ றபாலதான்." 

 

"ஆனால் அது றவறு ..." 

 

கூட்டத்தினரும் சத்தம் றபாட்டு எதிர்ப்றப ஷதரிவித்தனர். 

 

"ஷகாம்றசாறமால் என்றன இங்றக குழந்றதகளுக்கு  பாடம் ஷசால்லி 
ஷகாடுக்க அனுப்பி உள்ைது. அதற்கு ஒரு இடமும் றவண்டும். உங்கள் 
உதவியுடன், குன்ைின் றமல் உள்ை ஷதாழுவத்தில் பள்ைிக்கூடமும் 
துவங்கலாம் என்று எண்ணுகிறைன். உங்கைது அபிப்ைாயம் என்ன ?" 

 

கூடி இருந்தவர்கள் இறத எதிர்பார்க்கவில்றல. டுய்ஷென் என்ன ஷசய்ய 
றபாகிைார் என்று புரியவும் இல்றல. எப்றபாதும் எதிர் மாைாக றபசும் 
சாட்டிங்குல் என்ை முதியவர் அறமதிறய கறலத்தார். 

தன்றன சுற்ைி நிகழ்ந்த உறையாடல்கறை சுவாைசியமாக தனது 
குதிறையின் முன் சாய்ந்தும் எச்சிறல துப்பியவாறும் றகட்டு 
ஷகாண்டிருந்தார்.  

 

"ஷபாறு இறைஞறன,"  டுய்ஷெறன பார்த்து றகட்டார். "இதற்கு பதில் 
ஷசால்: எங்களுக்கு எதற்கு பள்ைிக்கூடம் ?" 

 



"எதற்கு உங்களுக்கு பள்ைிக்கூடமா ?" என்ைார் டுய்ஷென், 
அதிர்ச்சிறயாடு. 

 

"ஆம், எதற்கு ?" என யாறைா கூட்டத்தில் இருந்து றகட்டார். எல்றலாரும் 
கூச்சலிட ஆைம்பித்தனர்.  

 

"நிலத்றத உழுவதுதான் எங்கைின் வாழ்க்றகயாக இருந்திருக்கிைது, 
இனியும் அது எங்களுக்கு றசாறு றபாடும். எங்கள் குழந்றதகளும் இறத 
றபால் தான் வாழுவர், அப்படி இருக்க எதற்கு எங்களுக்கு படிப்பு ? 
உத்திறயாகம் பார்பவர்க்குதான் படிப்பு றதறவ, நாங்கள் பாமைர்கள். நீ 
இறதஷயல்லாம் குழப்பி ஷகாள்ை றவண்டாம் !" 

 

படிப்படியாக கூட்டத்தின் உற்சாகம் குறைந்தது  

 

"நீங்கள் உங்கள் குழந்றதகள் பள்ைி ஷசல்லுவறதயா எதிர்கிைரீ்கள் ?" 

 

டுய்ஷென் நம்ப முடியாமல் மக்கைிடம் றகட்டார். 

 

"ஆம், நீ என்ன எங்கறை கட்டாய படுத்த றபாகிைாயா ? அஷதல்லாம் 
அந்த காலம். இப்றபாது நாங்கள் சுதந்திை மனிதர்கள், எங்களுக்கு 
விருப்பப்பட்டவாறு வாழ்றவாம்." 

 

டுய்ஷென் ஷவைிைிப் றபானார். நடுங்கும் றககறைாடு தனது றகாட் 
பாக்ஷகட்டில் இருந்து நான்காய் மடித்த காகிதத்றத எடுத்தார், அறத 
பிரித்து தறலக்கு றமல் தூக்கிக் காண்பித்தார்.  

 

"ஆக நீங்கள் அறனவரும் றசாவியத் அைசு  இந்த கடிதத்தில் ஷசால்லிய 
வாறு குழந்றதகறை பள்ைிக்கு அனுப்பப் றபாவதில்றல, அப்படித்தாறன?, 
யார் உங்களுக்கு நிலமும் தண்ணியும் ஷகாடுத்தது? அது சரி , யார் 
இங்றக றசாவியத் அைசாங்கத்றத எதிர்ப்பது ? கூறுங்கள், பதில் 
கூறுங்கள் !" 

 



அவர் றகாபமாய்  "பதில் கூறுங்கள் " என்று கத்தியது அறமதியான 
மறலகளுக்குள் ஊடுருவிச்ஷசன்று எதிர் ஒலித்தது. யாரும் வாய் திைக்க 
வில்றல. அறனவரும் அறமதியாய் தறல குனிந்தனர்.  

 

"நாஷமல்லாம் பாமை மக்கள் " டுய்ஷென் அறமதியாய் றபசினார். "நாம் 
வாழ்க்றக முழுதும் அவமானப் பட்டு ஷகாண்றட இருக்கிறைாம், 
அைியாறம என்ை இருட்டில் வாழ்கிறைாம். ஷவைிச்சத்துக்கு வை றசாவியத் 
அைசு றவண்டுகிைது, நம்றம எழுதவும் படிக்கவும் கற்கச் ஷசால்கிைது. 
அதற்குத்தான் நம் குழந்றதகளுக்கு பள்ைிக்கூடம் றவண்டும்." 

 

டுய்ஷென் அறமதியாய் காத்திருந்தார். அறத கந்தல் ஆறட அணிந்த 
ஷபரியவர் முதலில் றபசினார். 

 

"சரி, இவர்களுக்கு என்ன றவண்டுமானாலும் ஷசால்லிக் ஷகாடு, 
எங்களுக்கு அறத பற்ைி கவறல இல்றல..." 

 

"அனால் நீங்களும் அதற்கு உதவ றவண்டும். மறலயில் உள்ை 
ஷதாழுவத்றத சரிஷசய்ய றவண்டும், ஓறடயின் றமல் பாலம் அறமக்க 
றவண்டும், குைிர் காலத்துக்கு விைகுகள் றவண்டும்..." 

 

"ஷபாறுறம, வைீறன, ஷபாறுறம" என்று சாட்டிங்குல் மூர்க்கமாகக் 
குறுக்கிட்டார். அவர் எச்சிறல துப்பியவாறு டுய்ஷெறன 
அவமரியாறதறயாடு றநாக்கினார். "நீ இங்றக பள்ைி கூடம் துவங்கப் 
றபாவதாக கூச்சலிட்டுக் ஷகாண்டு இருக்கிைாய். அனால் உன்னிடம் 
குைிருக்கு அணிவதற்கு ஒரு நல்ல உறடறயா, ஷசல்வதற்கு குதிறைறயா, 
உழுவதற்கு நிலறமா, ஏன் ஒரு ஆடு கூட உன்னிடத்தில் இல்றல ! எப்படி 
நீ வாழ்க்றக நடத்தலாம் என்று உத்றதசித்து இருக்கிைாய் ? 
மற்ைவர்கைிடம் இருந்து திருடியா, றவஷைன்ன ஷசய்ய முடியும் ?" 

 

"எனக்கு சம்பைம் வரும் , நான் சமாைித்துக் ஷகாள்றவன்." 

 

"அதுதான் றபச றவக்கிைது !" சாட்டிங்குல் தன்றன தாறன ஷமச்சி 
ஷகாண்டவைாய் குதிறைறய தயார் ஷசய்து "இப்றபாது எல்லாம் புரிகிைது. 
சரி வைீறன, நீ உன் கடறமறய ஷசயலாற்று, உன் சம்பைத்திற்காக 



குழந்றதகளுக்கு ஷசால்லி ஷகாடுக்கலாம். அைசிடம் பணம் உள்ைது, 
எங்கறை நிம்மதியாய் விட்டால் றபாதும், எங்களுக்கு ஏற்கனறவ 
றதறவயான அைவு கவறலகள் உள்ைன." 

 

இறத ஷசால்லிவிட்டு சாட்டிங்குல் குதிறைறய திருப்பி ஷசன்று விட்டார். 
மற்ைவர்களும் அவறை ஷதாடர்ந்து கிைம்பினர்.  டுய்ஷென் மட்டும் அங்கு 
தனியாய் றகயில் கடிதத்துடன் நின்று இருந்தார், பரிதாபமாய், 
றதாற்றுப்றபானவைாய். 

 

நான் அவருக்காக வருந்திறனன், மாமா என்றன விைட்டியடிக்கும் வறை 
அனுதாபத்றதாடு பார்த்துக் ஷகாண்டிருந்றதன்.  

 

"இங்றக என்ன ஷசய்து ஷகாண்டு உள்ைரீ்கள்? உடறன வடீு றபாய் 
றசருங்கள்!" நண்பர்கறைாடு நானும் ஓடிறனன். "சிறுவர்கள் கூட்டத்திற்கு 
வை ஆைம்பித்து விட்டனர், அடுத்து என்ன நடக்குறமா!" என் மாமா 
புலம்பினார். 

மறுநாள் காறலயில், றதாழிகள் நாங்கள் ஓறடயில் தண்ணரீ் எடுக்க 
றபாயிருந்றதாம். அங்கு டுய்ஷென் சிைமப்பட்டு ஓறடறய கடந்து 
ஷகாண்டிருந்தார், றகயில் மண்வாரி, மண்ஷவட்டி, றகாடாைி மற்றும் ஒரு 
பறழய வாைியுடன்.  

 

அதன்பிைகு, ஒவ்ஷவாரு நாளும் டுய்ஷென் கருப்பு உறடயுடன் மறலயின் 
றமல் உள்ை பாழறடந்த ஷதாழுவத்திற்கு ஷசல்வறத மக்கள் கண்டனர். 
காறலயில் றபானால் ஷபாழுது சாய்ந்த பின்தான் கீறழ இைங்கினார். 
அவருடன் றவறகாறலறயா அல்லது விைகுகறைறயா சுமந்து ஷகாண்டு 
வருவார். அவர் தூைத்தில் வரும் றபாறத அங்குள்ை ஆண்கள் கிண்டல் 
ஷசய்வது உண்டு. 

 

"அங்கு மூட்றடறய சுமந்து வருவது டுய்ஷென் வாத்தியார் றபால் 
இல்றல ??" "றவை யாரு " 

 

"பாவம், வாத்தியார் றவறலயும் எைிறமயானது இல்றல றபால் இருக்றக " 

 



"பின்றன என்ன நிறனத்தீர்கள் ? அவறைாட மூட்றடறய பாருங்கள், 
அவருக்கும் அதிகாரியின் றவறலக்காரிக்கும் வித்தியாசமில்றல ." 

 

"ஆனால் றபசுவறதா ஷபரிய ஆள் றபாலத்தான்." 

 

"அதற்கு ஒறை காைணம் அவன் றகயில் உள்ை கடுதாசி. அதில் உள்ை 
முத்திறைக்கு அவ்றைா மதிப்பு." 

 

நாங்கள் கிைாமத்திற்கு பின்னால் உள்ை மறல அடிவாைத்தில் வைட்டி 
ஷபாறுக்க ஷசல்றவாம். அப்படி ஒரு நாள் ஷசன்ைிந்த றபாது ஆசிரியர் 
ஷதாழுவத்தில் என்ன ஷசய்கிைார் என்று பார்க்க முடிவு ஷசய்றதாம். இந்த 
மண் கட்டிடம் ஓர் அைசு அதிகாரிக்கு ஷசாந்தமாய் இருந்தது. அந்த 
அதிகாரி அவருறடய குதிறைகறை அங்கு றவத்திருந்தார். பிைகு 
றசாவியத் ஆட்சி ஷதாடங்கியது, அந்த அதிகாரி இந்த கட்டிடத்றத 
விட்டுச்ஷசன்ைார். அதன் பிைகு அங்கு யாரும் ஷசல்வதில்றல, அவ்விடம் 
முழுதும் புற்கைால் மூடி இருக்கும். ஆனால் இப்றபாது புற்கள் 
அறனத்தும் றவருடன் பிடுங்கி ஓர் இடத்தில் அடுக்கி றவக்க 
பட்டுஇருந்தது, முற்ைம் சுத்தமாக இருந்தது. மறழக்கு உறடந்த 
சுவர்கஷைல்லாம் மண் றபாட்டு பழுது பார்க்க பட்டுஇருந்தது, ஷதாங்கி 
ஷகாண்டுஇருந்த கதவும் சரிஷசய்யப்பட்டு ஒழுங்காக மூடியது. 

நாங்கள் ஓய்ஷவடுக்க றபகறை கீறழ றவத்த றநைம் டுய்ஷென் வந்தார். 
உடல் முழுதும் மண்ணாக வந்தவர் எங்கறை பார்த்த உடன் 
திடுக்கிட்டார், பிைகு சுதாரித்து எங்கைிடம் புன்னறக ஷசய்தார். 

"நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிைரீ்கள் ?" முகத்தின் வியர்றவறய துறடத்த 
படி றகட்டார் 

றபகளுடன் அமர்ந்திருந்த நாங்கள் றபசுவதற்கு மிகவும் தயங்கிறனாம். 
எங்கள் கூச்சத்றத உணர்ந்த டுய்ஷென் கனிவான புன்னறகயுடன் றபச்சு 
ஷகாடுத்தார். 

“றபகள் உங்கறை விட ஷபரிதாக உள்ைது, ” என்ைார். நீங்கள் இங்றக 
வந்தது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சிறய அைிக்கிைது, இது உங்களுறடய 
பள்ைி. முக்கால்வாசி முடிந்து விட்டது பாருங்கள். இறதா அடுப்பு கூட 
முடிந்தது, அறதா புறககூண்டு ஷதரிகிைதா? இதற்குறமல், குைிர் 
காலத்திற்கு விைகுகள் றவண்டும். அனால் அது சுலபம், இங்றக நிறைய 
ஷசடிகள் உள்ைது. நாம் தறையின் றமல் றவக்றகால் றபாட்டு பாடங்கறை 
ஆைம்பித்து விடலாம். உங்களுக்கு இந்த பள்ைி பிடிக்குமா?  



அந்த கூட்டத்தில் நான்தான் வயதில் ஷபரியவள், நான் பதில் ஷசால்ல 
றவண்டியது எனது கடறம என்று நிறனத்றதன்.  

 

“என் அத்றத அனுமதித்தால் நான் வருறவன்” 

 

“அவர் ஏன் உன்றன விடாமல் இருக்க றவண்டும், கண்டிப்பாக 
அனுமதிப்பார். உனது ஷபயர் என்ன?” 

 

"ஆல்டிஷந -- நல்ல ஷபயர். நீ நல்ல ஷபண், அப்படித்தாறன ?" அவர் 
புன்னறகயுடன் றகட்டது மனதிற்கு இதமாக இருந்தது. "உன் அப்பா யார் 
?" 

 

நான் அறமதியாய் இருந்றதன். நான் அனாறத என்று ஷசால்லி, அதனால் 
வரும் கரிசனம் எனக்கு பிடிக்காது.  

 

"அவள் ஒரு அனாறத, " இன்ஷனாரு ஷபண் கூைினாள். "அவள் மாமா 
வடீ்டில் தங்கி இருக்கிைாள்" 

 

"சரி ஆல்டிஷந, " டுய்ஷென் புன்றனறகயுடன் கூைினார், "நீயும் வா 
மற்றும் உனது றதாழிகறையும் கூட்டி ஷகாண்டு பள்ைிக்கு வா, சரியா ?" 

 

"சரிங்க மாமா"  

  

"என்றன ஆசிரியர் என்றை அறழக்கலாம். பள்ைியின் உள்றை பார்க்க 
விருப்ப படுகிைரீ்கைா ? உள்றை வாருங்கள், கூச்ச பட றவண்டாம்." 

 

"இல்றல , றநைம் ஆகிவிட்டது , வடீ்டிற்கு றபாக றவண்டும்," என்றைாம், 
உள்றை றபாக தயங்கிக் ஷகாண்டு. 

 

"சரி ஓடுங்கள். நீங்கள் படிக்க வரும் றபாது பார்த்துக்ஷகாள்ைலாம். 
நானும் இருட்டுவதற்குள் விைகுகள் எடுத்து வை றவண்டும்" 



 

டுய்ஷென் நீைமான கயிறும் அரிவாளும் எடுத்து ஷகாண்டு கிைம்பினார். 
நாங்களும் எழுந்து றபகறை எடுத்து ஷகாண்டு கிைம்பிறனாம். 
தீடிஷைன்று எனக்கு ஒரு றயாசறன றதான்ைியது. 

 

"எல்றலாரும் நில்லுங்கள்," என்றைன். "நமது றபகைில் உள்ை வைட்டிகறை 
இங்றக விட்டு ஷசல்றவாம், அது குைிருக்கு ஷநருப்பூட்ட உதவும்." 

 

"ஷகாட்டிவிட்டு ஷவறும் றபயுடன் றபாவதா ? புத்திசாலி நீ ". 

 

"நாம் றபாய் இன்னும் ஷகாஞ்சம் எடுத்து ஷசல்லலாம்." 

 

"இல்றல , தாமதமாகிவிட்டால் அம்மா திட்டுவார்கள்." 

 

என் பதிலுக்கு காத்திைாமல் றதாழிகள் ஓட்டம் எடுத்தனர். 

 

நான் ஏன் அப்படி ஷசய்றதன் என்று எனக்கு ஷதரியாது. ஷவறும் 
பிடிவாதமா இல்றல சிறு வயதில் இருந்து எனது விருப்பு ஷவறுப்புகள் 
அடக்கப்பட்டதாறலா ஷதரியவில்றல. இந்த முன்பின் ஷதரியாத 
மனிதருக்கு, என்னிடம் கனிவாக நடந்து ஷகாண்டதற்கு, ஓைைறவனும் 
என்றன நம்பியதற்கு, ஏதாவது இவருக்கு ஷசய்ய றவண்டும் என்று 
றதான்ைியது. இப்ஷபாழுது எனக்கு நிச்சமாக ஷதரியும், என் 
வாழ்க்றகயின் சுக துக்கங்கள் எல்லாம் அந்நாைில் ஷதாடங்கியது, 
அதுவும் நான் அடுத்து ஷசய்த காரியத்தால். அதுதான் நான் என் 
வாழ்க்றகயில் சுயமாக முடிவு எடுத்து ஷசய்த காரியம். எனக்கு 
சரிஷயன்று றதான்ைியது, தயக்கறமா, என்ன நடக்கும் என்ை பயறமா 
இன்ைி ஷசய்த காரியம். என் றதாழிகள் விட்டு ஷசன்ை பின், டுய்ஷென் 
பள்ைிக்கு ஓடிச்ஷசன்று, என் றப முழுவறதயும் கதவின் அருறக 
ஷகாட்டிவிட்டு மீண்டும் வைட்டி ஷபாறுக்க ஓடிறனன். 

 

நான் திரும்பி ஓடும் றபாது பைப்பது றபால உணர்ந்றதன், ஏறதா ஒரு 
ஷபரிய விெயத்றத சாதித்தது றபால இருந்தது . சூரியனுக்கு  என் 
மகிழ்ச்சியின் காைணம் ஷதரியும். ஆம், நான் ஏன் அப்படி சந்றதாசமாய் 



பைந்றதன் என்று சூரியன் அைியும் : ஏன் என்ைால் நான் ஒரு நல்ல 
ஷசயல் ஷசய்துள்றைன். 

 

சூரியன் ஏற்கனறவ மறலக்கு கீறழ இைங்க ஆைம்பித்து விட்டது, ஆனால் 
அதற்குச் ஷசல்ல மனசில்றல என்று றதான்ைியது; என்றன பார்த்து 
ஷகாண்டு இருக்க முற்பட்டுள்ைது என்று றதான்ைியது. நான் ஷசல்லும் 
பாறதகறை வண்ண மயமாக்கியது, புற்கறை மஞ்சைாக்கியது. சிவப்பு, 
இைஞ்சிவப்பு, ஊதா நிைங்கறை விட்டு ஷசன்ைது. காய்ந்த புற்கைின் 
நுனிகள் தீப்ஷபாைிகள் றபால இருந்தன. என் ஒட்டுப்றபாட்ட துணியின் 
ஷபாத்தான்கள் மின்னின. நான் ஓடிக்ஷகாண்றட இருந்றதன், நிலம் வானம் 
காற்றைாடு பாடிக்ஷகாண்டு : "என்றன பாருங்கள் ! எனக்கு மிகவும் 
ஷபருறமயாக உள்ைது. நான் படிக்க றபாகிறைன், பள்ைி ஷசல்ல 
றபாகிறைன், எல்றலாறையும் கூட்டிச் ஷசல்ல றபாகிறைன்!" 

 

நான் றநைத்றத மைந்து ஓடிக்ஷகாண்டிருந்றதன், தீடீஷைன்று வைட்டி 
ஞாபகம் வந்தது. அதிக அைவில் மாடுகள் றமயும் இந்த பகுதியில்  
வைட்டி நிறைய ஷதன்படும், இன்று எல்லாம் காணாமல் றபாய்விட்டது. 
இல்றல நான் பார்க்கறவ இல்லிறயா ? தூைம் ஷசல்ல ஷசல்ல இன்னும் 
குறைந்தது. "இந்த நிறலறமயில் றபானால் இருட்டுவதற்குள் றப 
நிைம்பப்றபாவதில்றல," பதட்டம் ஷதாற்ைிக்ஷகாண்டது. றப பாதிதான் 
நிைம்பி இருந்தது. சூரியஷவைிச்சம் குறைய ஆைம்பித்தது, இருள் பைவ 
ஷதாடங்கி இருந்தது. 

இவ்வைவு தாமதமாக இதற்கு முன் வடீ்டிற்கு திரும்பியதில்றல. 
நிசப்தமான மறல மீது இருள் விரிவறடந்து. பயத்தில் கிைாமத்றத 
றநாக்கி ஓட ஆைம்பித்றதன். பதட்டத்தில் அழ றவண்டும் றபால இருந்தது, 
ஆனால் புதிதாக, டுய்ஷெனின் நிறனவுகள் என் அழுறகறய 
பிடிவாதமாக நிறுத்தியது. என்றன கட்டுப்படுத்தி ஷகாண்டு திரும்பி 
பார்க்காமல் ஓடிறனன்.  

 

மூச்சிறைக்க வடீு வந்து றசர்ந்றதன். வியர்றவயும் குப்றபயுமாய் 
இருந்றதன். வடீ்டின் முன் ஷநருப்பில் குைிர் காய்ந்து ஷகாண்டிருந்த எனது 
அத்றத றகாபமாய் எழுந்து வந்தாள். மிகவும் ஷகாடூைமானவள்.  

 

"ஏன் இவ்றைா றநைம் ?" மிைட்டினாள்.நான் றபசுவதற்கு முன் என் றபறய 
பிடுங்கி வசீினாள், "இதுதான் நாள் முழுக்க எடுத்தாயா ?" 

 



றதாழி ஒருத்தி பதுங்கி இருந்து பார்த்திருக்கிைாள், பிைகு ஷதரிந்தது. 

 

"கருப்பு சனியறன ! அந்த பள்ைியில் உனக்கு என்ன றவண்டும் ? 
அங்கிறய றபாய் சாகறவண்டியதுதாறன ?" என் காறத திருகி தறலயில் 
திரும்ப திரும்ப அடித்தார். "இல்றல, ஓநாய் குட்டி எப்றபாதும் வடீ்டு நாய் 
ஆகாது! மற்ை பிள்றைகள் எல்லாம் வடீ்டு றவறலயில் உதவியாய் 
இருக்கிைார்கள், ஆனால் நீ! அந்த பள்ைியின் பக்கம் றபாவறத 
பார்த்றதன் என்ைால் காறல முைிக்கிறைன் ! உன்றனாட பள்ைியின் 
ஞாபகமாக இருக்கும் !" 

 

நான் எதுவும் றபசவில்றல ; அழாமல் இருக்க முயற்சித்றதன். பிைகு 
ஷநருப்பின் முன் அமர்ந்து எங்கள் பூறனறய தடவி ஷகாடுத்தவாறு 
சத்தம் வைாமல் அழுறதன். எப்ஷபாழுதும் பூறன நான் கவறலயில் 
இருப்பறத அைிந்து ஷகாண்டு என் மடியில் வந்து படுத்து என்றன 
சமாதான படுத்தும். நான் அன்று அழுதது  என் அத்றத அடித்ததற்காக 
அல்ல, அது எப்பவும் நடப்பதுதான். ஆனால் அவள் என்றன இனிறமல் 
பள்ைிக்கு அனுப்ப றபாவதில்றல என்பறத என் கவறலயாய் இருந்தது.  

 

இைண்டு நாட்கள் கடந்திருக்கும், அதிகாறலயில், நாய்கள் உற்சாகத்துடன் 
குறைத்து ஷகாண்டிருந்தது. மக்கைிறடறய சலசலப்பு இருந்தது. டுய்ஷென் 
வடீு வடீாக வந்து பிள்றைகறை பள்ைிக்கு அறழத்து ஷசல்வதாக 
ஷசான்னார்கள். அப்றபாது ஷதருக்கள் எல்லாம் கிறடயாது, கிறடத்த 
இடத்தில் மண் குடிறச றபாடப்பட்டு இருந்தது. டுய்ஷென் சிறுவர் 
சிறுமியர் பட்டாைத்றதாடு ஒவ்ஷவாரு குடும்பத்றதயும் அறழத்து 
றபசினார். 

 

எங்களுறடயது கறடசி வடீு. அத்றதயும் நானும் மைச்ஷசக்கில் 
தானியத்றத குத்தி ஷகாண்டிருந்றதாம். மாமா ஷகாட்டறகயில் 
றகாதுறமறய அள்ைி ஷகாண்டிருந்தார், சந்றதக்கு ஷகாண்டு 
ஷசல்வதற்காக. நாங்கள் கனமான உலக்றக ஷகாண்டு 
குத்திக்ஷகாண்டிருந்த றபாதும், நான் டுய்ஷென் எங்கு றபாகிைார் என்று 
சாறலறய பார்த்து ஷகாண்டு இருந்றதன். எங்றக என் வடீ்டிற்கு வைாமல் 
றபாய் விடுவாறைா என்று பயந்றதன். எப்படியும் என் அத்றத என்றன 
பள்ைிக்கு விடமாட்டாள் என்று அைிந்திருந்தும், டுய்ஷென் வந்து நான் 
வாழும் இடத்றத பார்க்க றவண்டும் என்று ஆறச பட்றடன். அதற்கு முன் 
அவர் திரும்பி ஷசன்று விடக்கூடாது என்று ஏங்கிறனன். 



"காறல வணக்கம், கடவுள் உங்கைின் றவறலக்கு உதவியாய் இருபைாக ! 
அப்படி அவர் இல்றல என்ைால், எங்கள் சிைார் கூட்டம் உங்களுக்கு 
உதவி ஷசய்யும், பாருங்கள் நாங்கள் எத்தறன றபர் ?" என்று இலகுவான 
முறையில் ஆைம்பித்தார். 

 

அத்றத பதிலுக்கு ஏறதா முணுமுணுத்தாள், எனது மாமா திரும்பி கூட 
டுய்ஷெறன பார்க்கவில்றல. 

 

டுய்ஷென் இதற்கு அசைவில்றல. அவர் முற்ைத்தில் இருந்த கட்றடயின் 
றமல் அமர்ந்து, றபனாறவயும் காகித்றதயும் எடுத்தார். 

 

"நாங்கள் இன்று பள்ைி ஷதாடங்குகிறைாம், உங்கள் மகளுக்கு என்ன 
வயதாகிைது ?" 

 

அத்றத பதில் ஷசால்லாமல் உலக்றகறய றவகமாக குத்தினாள். அவள் 
றபசப்றபாவதில்றல. என்ன நடக்க றபாகிைறதா என்று நான் 
பறதபறதத்றதன். டுய்ஷென் என்றன பார்த்து புன்னறக புரிந்தார். 
மனது இதமானது.  

 

"ஆல்டிஷந, உனது வயஷதன்ன ?" என்றன றகட்டார்  

 

என்னக்கு பதில் ஷசால்ல றதரியம் வைவில்றல. 

 

"உனக்ஷகன்ன, அறத றகட்க நீ யார் ?" அத்றத சிடுசிடுத்தார். 

 

"அவளுக்கு பள்ைிக்கு வை றநைம் இல்றல. இந்த அனாறத மாதிரி 
இல்லாமல் தாய் தந்றதறயாடு வாழும் ஷபண்கறை  எழுத படிக்க 
வைவில்றல. இவள் எதற்கு? உனக்கு ஏற்கனறவ கூட்டம் றசர்ந்து விட்டது, 
நீ அவர்கறை பள்ைிக்கு கூட்டிச்ஷசல். இங்றக உனக்கு றவறல இல்றல." 

 



"நீங்கள் எப்படி இந்த மாதிரி ஷசால்லலாம்" டுய்ஷென் கத்திக்ஷகாண்டு 
எழுந்தார். "அனாறதயாய் இருப்பது அவள் குற்ைமா? தாய்தந்றத 
அற்ைவர் படிக்க கூடாது என்று சட்டம் உள்ைதா ?" 

 

"எனக்கு உன் சட்டத்றத பற்ைி எல்லாம் கவறலயில்றல. இங்கு நான் 
றவப்பது தான் சட்டம், நீ ஷசால்வறத எல்லாம் றகட்க முடியாது” 

“சட்டம் எல்லார்த்துக்கும் ஒன்று தான். உங்களுக்கு இந்த ஷபண் றதறவ 
இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் எங்களுக்கு றவண்டும், றசாவியத் 
அைசுக்கு றவண்டும். இதற்கு எதிர்த்தால், நீங்கள் அைசின் ஆறணக்கு 
அடிபணிய றவண்டியது இருக்கும்” 

“ஓ நீ அவ்றைா ஷபரிய மனுெனா!” அத்றத சண்றடக்கு தயாைானாள். 
“எவன்கிட்ட நா அடிபணியனும்? யாரு இவளுக்கு றசாறு றபாடுைது, நானா 
நீயா? நாறடாடிக்கு பிைந்தவறன, நீறய வடீு இல்லாத நாறடாடி தாறன?” 

என் மாமா அப்றபாது வைாமல் இருந்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் 
என்று ஷதரியவில்றல. அத்றத கணவறன, வடீ்டின் தறலவன் என்ை 
அந்தஸ்து ஷகாடுக்காமல், அவளுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத இடத்தில் 
மூக்றக நுறழத்தால் அவர் கடுப்பாகி விடுவார். இதற்காக பலத்த 
அடிஷயல்லாம் அத்றத வாங்கியது உண்டு.  

“நீ வாறய மூடு!” கத்திஷகாண்றட ஷவைிறய வந்தார். "நீ என்ன இந்த 
வடீ்டுக்கு எஜமானியா, முடிவு பண்ை உரிறமறய யார் ஷகாடுத்தாங்க ? 
உைர்ைத விட்டுட்டுப் றபாய் றவறலய பாரு. டுய்ஷென் தாறன நீ , இந்த 
கழுறதறய கூட்டிட்டு றபாய் கூறு றபாடு இல்ல பாடம் ஷசால்லி ஷகாடு, 
என்னறவனா ஷசய். ஷைண்டுறபரும் முதல்ல இந்த வடீ்றடவிட்டு ஷவைிறய 
றபாங்க !" 

 

"நீ அவை ஊர் சுத்த விடுவ, எனக்கு வடீ்டு றவறலல  யார் உதவி 
ஷசய்வாங்க ? ஷசால்லு யார் பண்ணுவாங்க ?" என் அத்றத குைறல 
உயர்த்தி கத்த ஆைம்பித்தாள். ஆனால் மாமா ஒறை சத்தத்தில் 
அடக்கினார் : "வாறய மூடு !" 

 

தீறமக்குள்ளும் ஒரு நன்றம இருக்குங்கிை மாதிரி, இப்படித்தான் நான் 
பள்ைி ஷசல்ல ஆைம்பித்றதன்.  

 



நாங்கள் பள்ைிக்கு ஷசன்ைபின் டுய்ஷென் எங்கறை தடியான 
றவக்றகால் இருக்றகயின் றமல் அமைச்ஷசய்தார். ஒவ்ஷவாருவருக்கும் 
ஷபன்சில், றநாட் மற்றும் சிைிய பலறக ஒன்றும் ஷகாடுத்தார். 

 

"உங்கள் காலுக்கு அடியில் பலறகறய றவத்து, அதன் மீது றநாட்றட 
றவத்துக்ஷகாள்ளுங்கள், எழுதுவதற்கு சுலபமாக இருக்கும்," என்று 
விைக்கினார். 

 

அடுத்து, சுவரில் மாட்டி இருந்த படத்றத காண்பித்தார். அதில் ஒரு ைஷ்ய 
மானுடர் இருந்தார்.  

 

"அவர்தான், ஷலனின்," என்ைார் 

அந்த படத்றத என்னால் மைக்கறவ முடியாது. அதன் பிைகு நான் அந்த 
மாதிரி படத்றத பார்க்கறவ இல்றல, அதனால் நான் எனக்குள் அறத 
டுய்ஷெனின் படம் என்றுதான் ஷசால்லிக்ஷகாள்றவன். ஷலனின் அதில்  
மிகவும் ஷமன்றமயான இைாணுவ ஜாக்ஷகட் அணிந்திருந்தார், அவைது 
முகம் இறுக்கமாக இருந்தது, ஓைைவு நீண்ட தாடி றவத்துஇருந்தார். 
அவைது அடிபட்ட றக கட்டுடன், ஷதாப்பி பின்தள்ைியும்  இருந்தது. 
அவைது கண்கைில் ஒருவித அறமதி ஷதரிந்தது. அவைது கனிவான 
கண்கள் எங்கைிடம் றபசுவதுறபால் இருந்தது : "குழந்றதகறை, 
உங்களுக்கு ஓர் அழகான எதிர்காலம் காத்துஇருக்கிைது!" அந்த 
ஷநாடியில், அவர் உண்றமயாகறவ எனது எதிர்காலத்றத பற்ைி 
நிறனப்பது றபால் இருந்தது   

டுய்ஷென் அந்த படத்றத ஷநடுநாட்கைாக றவத்திருக்க கூடும். 
ஓைங்கைில் றதய்ந்து மடிப்புடன் இருந்தது. பள்ைி சுவற்ைில் ஷலனின் 
படத்றத தவிை றவஷைதுவும் இல்றல.  

 

"நான் உங்களுக்கு படிக்கவும் எண்ணவும் ஷசால்லித்தருகிறைன். எப்படி 
எழுத்துக்கள் எண்கள் எழுதுவது என்பறதயும் ஷசால்லித்தருகிறைன், 
எனக்கு ஷதரிந்தஷதல்லாம் உங்களுக்கு ஷசால்லித்தருகிறைன்" என்ைார் 
டுய்ஷென். 

 

அவர் ஷசால்லியவாறை அவர் அைிந்த அறனத்தும் ஷபாறுறமயாக 
எங்களுக்கு கற்றுக்ஷகாடுத்தார். எங்கள் ஒவ்ஷவாருவருக்கும் எப்படி 



ஷபன்சிறல பிடிப்பது, எழுத்துக்கறை ஒன்று கூட்டி படிப்பது என்று கற்று 
ஷகாடுத்தார்.  

இப்ஷபாழுது அறத நிறனத்தால் அவர் ஷசய்தது அற்புதம் என்று 
றதான்றுகிைது : என்ன ஒரு துணிச்சலான காரியம், சரியாக எழுத படிக்க 
ஷதரியாத இறைஞன், எந்த புத்தகமும் இல்லாமல் இவ்வைவு ஷபரிய 
காரியத்றத ஷசய்ய முற்பட்டது ! ஷபற்ைவர்கறைா இல்றல அந்த 
தறலமுறைறய படிக்காத றபாது, குழந்றதகளுக்கு படிப்பு ஷசால்லி 
தருவது ஒன்றும் எைிதான ஷசயல் அல்ல. டுய்ஷெனுக்கு இலக்கணறமா 
வழிமுறைகறைா ஷதரியாது. அப்படி ஒன்று இருப்பறத அவர் 
அைிந்ததில்றல.  

 

அவர் அைிந்தறத முடிந்தவறை நன்ைாக ஷசால்லி ஷகாடுத்தார். 
எங்களுக்கு என்ஷனன்ன ஷதரியறவண்டும் என்று அவர் எண்ணினாறைா 
அறனத்தும் ஷசால்லி ஷகாடுத்தார். எனக்கு நன்ைாக ஷதரியும், அவர் 
அவ்வைவு ஆர்வத்துடன் ஷசய்த பணி வணீ்றபாகவில்றல. 

 

அவர் எண்ணியறத விட அதிகமாகறவ சாதித்திருந்தார். ஆம், அதுவறை 
கிைாமத்றத தாண்டிடாத கிர்கீஸ் குழந்றதகைாகிய நாங்கள் அவைது 
உறடந்த பள்ைியில் இருந்து புதிய அற்புதமான உலகத்றத கண்றடாம். 

 

அங்குதான் ஷலனின் வாழ்ந்த மாஸ்றகா, நாங்கள் அைிந்த ஆலி-அடா 
மற்றும் தாஷ்கண்ட் நகைங்கறை விட மிக மிக ஷபரியது என்று 
ஷதரிந்தது. தலாஸ் பள்ைத்தாக்றக றபால் உலகில் மிகப்ஷபரிய கடல்கள் 
உள்ைதாகவும், அதில் எங்கள் மறலகறை ஒத்த கப்பல்கள் 
ஷசல்வதாகவும் அைிந்றதாம். நாங்கள் சந்றதயில் வாங்கி வரும் 
மண்ஷணண்ஷணய் நிலத்தின் அடி ஆழத்தில் இருந்து கிறடப்பதாகவும் 
அைிந்றதாம். எங்கள் கிைாம மக்கள் ஷகாஞ்சம் முன்றனைியதும், இந்த 
பள்ைி ஷபரிய ஜன்னல்கள் மற்றும் றமறஜகள் ஷகாண்ட ஷபரிய ஷவள்றை 
கட்டிடத்திற்கு மாைிவிடும் என்று உறுதியாக நம்பிறனாம்.   

எழுத்துக்கறை ஓைைவு எழுத பழகிய பின்பு, நாங்கள் எழுதிய முதல் 
வார்த்றத "ஷலனின்". எங்கள் அைசியல் ஷசாற்கைஞ்சியத்தில் "அதிகாரி", 
"கூலித்ஷதாழிலாைி", "றசாவியத்" உள்ைிட்டறவ இருந்தன. டுய்ஷென் 
எங்களுக்கு அந்த வருடம் முடிவதற்குள் "புைட்சி" (revolution) வார்த்றத எழுத 
கற்றுத்தருவதாக ஷசால்லி இருந்தார்.  

 



டுய்ஷென் ஷசால்வறத றகட்கும் றபாது, நாங்களும் அவறைாடு கூட 
இருந்து றபாரில் ஷவள்றையர்களுடன்  சண்றட றபாடுவது றபால் 
றதான்றும். அவருறடய ஷலனிறன பற்ைிய வர்ணறன உணர்ச்சிகைமாக 
இருந்தது; அவர் றநரில் பார்த்தது றபால. அவர் ஷசான்ன அறனத்தும் 
எங்களுறடய மாஷபரும் தறலவறை பற்ைி திரிக்க பட்ட கறதகள் என்று 
இன்று உணர்கிறைன், ஆனால் அன்று அப்பட்டமாக நம்பிறனாம். 

 

"நீங்கள் ஷலனினுடன் றககுலுக்கியது உண்டா?" ஒருமுறை றகட்றடாம். 

 

"இல்றல குழந்றதகறை, நான் ஷலனிறன பார்த்தறத கிறடயாது, " 
வருத்தத்துடன் தறல ஆட்டினார். எங்கறை றதால்வியுை ஷசய்து விட்டது 
றபால் சங்கடப்பட்டு ஷபருமூச்சு விட்டார்.  

 

ஒவ்ஷவாரு மாதத்தின் இறுதியிலும் அந்த பகுதியின் அைசு றமயத்திற்கு 
ஷசன்று டுய்ஷென் பணிகுைித்த அைிக்றகறய சமர்ப்பித்து வருவார். 
நடந்து ஷசல்வதனால் திரும்பி வை இைண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் 
ஆகும்.  

 

அந்த பிரிவு எங்கறை வாட்டியது. ஏறதா என் உடன்பிைந்த சறகாதைறன 
பிரிவறத றபால்  இருந்தது. என் அத்றத கவனிக்காத றநைத்தில், வடீ்டின் 
பின்புைமாக தப்பி குதித்றதன். சாறலயில் அவர் வருகிைாைா என்று 
எதிர்பார்த்து இருந்றதன். அந்த கனிவான புன்னறகக்காக, அவருறடய 
அன்பான வார்த்றதகளுக்காக ஏங்கிறனன். 

 

அவருறடய மாணாக்கர்கைிறலறய நான் தான் மூத்தவள். அதனால் தான் 
என்னால் குறைந்த காலத்தில் கற்க முடிந்தது, இருந்தறபாதும் அது 
மட்டும் காைணம் இல்றல என்று எனக்கு ஷதரியும். அவர் ஷசால்லும் 
ஒவ்ஷவாரு வார்த்றதயும், அவர் கற்று ஷகாடுத்த ஒரு ஒரு எழுத்றதயும் 
நான் புனிதமாக கருதிறனன். அவர் ஷசால்லிக்ஷகாடுப்பறத கற்பறத விட 
எனக்கு வாழக்றகயில் றவஷைான்றும் இல்றல என்று றதான்ைியது. அவர் 
எனக்கு அைித்த றநாட்றட ஷபாக்கிெமாக பாதுகாத்றதன். எழுத்துக்கறை 
நிலத்தில் எழுதியும், கரித்துண்டால் சுவற்ைில் எழுதியும், குச்சியால் புழுதி 
மீதும், பனியின் மீதும் எழுதி கற்றைன். என்றன ஷபாறுத்த வறையில் 
டுய்ஷெறன விடவும் படித்த அைிவாைி உலகில் யாருமில்றல 
என்ைிருந்றதன். 

குைிர்காலம் ஷநருங்கியது. 



 

பனிஷபய்ய ஷதாடங்குவதற்கு முன்பு வறை, மறல அடிவாைத்தில் உள்ை 
ஓறடறய நடந்றத கடந்து ஷசன்றைாம். குைிர்காலம் ஷநருங்க தண்ணரீ் 
எங்கள் கால்கறை உறையச்ஷசய்தது. அதுவும் சிறுவர்கள் ஓறடறய 
கடப்பதற்குள் குைிர் தாைாமல் கண்கைில் நீர் வந்தது. டுய்ஷென் 
றதாைிலும் முதுகிலும்  சிறுவர்கறை தூக்கி ஷசல்ல ஆைம்பித்தார். 
இப்ஷபாழுது நிறனத்தால் நம்ப முடியவில்றல தான். மக்கள் டுய்ஷெறன 
பார்த்து ஏைனமாக சிரித்தார்கள், அது அவர்கைது அைியாறமயும் 
முட்டாள்தனமும் தான்.  

குைிர் காலத்திற்கு மறலயில் தங்கி எப்றபாதாவது கீறழ வரும் 
பணக்காைர்கள் மற்ைவர்கறைவிட விெமத்தன்றம ஷகாண்டிருந்தனர். 
ஆடம்பை றகாட்டும், ஷதாப்பியும் அணிந்து தங்கைது நன்கு 
பைாமரிக்கப்பட்ட குதிறைகைில் உலா வருபவர்கள் டுய்ஷென் 
குழந்றதகறை தூக்கி ஷசல்வறத பார்ப்பதுண்டு. நக்கலாக அவர்கள் 
சிரித்து ஷகாண்டு, "அட, இவறன நான் முன்றப பார்த்திருந்தால், நாறன 
கூட்டி ஷகாண்டு ஷசன்ைிருப்றபன்" என்பர்.  

 

சிரிப்பறலறயாடு எங்கள் மீது றசற்றை வாரி இறைத்துவிட்டி றபாவர்.  

 

அப்றபாது எனக்கு அவர்கள் பின்னால் ஓடிச்ஷசன்று குதிறைறய பிடித்து 
நிறுத்தி, அவர்கைின் முகத்திற்கு றநறை கத்த றவண்டும் றபால் இருக்கும் : 
"எவ்வைவு றதரியம் இருந்தால் எங்கள் ஆசிரியறை இப்படி றபசுவரீ்கள்? 
மூடர்கறை !"  

 

ஆனால் ஒரு ஷபண் ஷசால்வறத யார் றகட்பார்கள்? அழுறகறய அடக்கி 
ஷகாண்டு நிற்பறத தவிை என்னால் ஒன்றும் ஷசய்ய இயலவில்றல. 
டுய்ஷென் காதில் விழாதது றபால் அத்தீச்ஷசாற்கறை புைக்கணிப்பார். 
உடறன எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நறகச்சுறவறய ஷசால்லி 
சிரிக்கச்ஷசய்து, நடந்தறத மைக்கவும் ஷசய்து விடுவார். 

டுய்ஷென் எவ்வைவு முயற்சி எடுத்தும், ஓறடறய கடக்க மைங்கறை 
ஏற்பாடு ஷசய்யமுடியவில்றல. ஒரு நாள் பள்ைி முடிந்து, குழந்றதகறை 
தூக்கிக்ஷகாண்டு அக்கறையில் விட்ட பிைகு நானும் டுய்ஷெனும் 
கற்கைால் பாறத அறமக்க முற்பட்றடாம்.  

 

கிைாம மக்கள் நிறனத்தால் அறை மணிறநைத்தில் குழந்றதகளுக்கு 
பாறதறய அறமத்து விடலாம்;இைண்டு அல்லது மூன்று மைங்கறை 



றபாட்டால் றபாதும் றவறல முடிந்துவிடும். ஆனால் அன்று மக்கள் 
அைியாறமயில் மூழ்கி இருந்தனர், கல்விறய ஒரு ஷபாருட்டாக எடுத்து 
ஷகாள்ைவில்றல. டுய்ஷென் ஒரு றபத்தியக்காைன் என்றை எண்ணினர். 
சரி, குழந்றதகறை அனுப்ப றவண்டுமா, கூட்டிச்ஷசல் என்ை மட்டும்தான் 
அவர்கைது மனப்பான்றம இருந்தது. ஆண்கைிடம் குதிறை இருந்தது, 
ஆதலால் பாலம் அறமப்பதிற்கான றதறவ இல்றல அவர்களுக்கு.  

 

நியாயமாக பார்த்தால், அவர்களுக்கு எல்லா விதத்திலும் நிகைான இந்த 
இறைஞன் ஏன் குழந்றதகளுக்கு கல்வி கற்றுத்தை இப்படி 
றபாைாடுகிைான் என்று றயாசித்து இருக்க றவண்டும். அதுவும் இவ்வைவு 
உறுதிறயாடும், இத்தறன இடற்பாடுகளுக்கும் றபச்சுகளுக்கும் மத்தியில்.  

 

நாங்கள் படிகள் அறமத்த நாைன்று பனி படர்ந்து இருந்தது, தண்ணரீ் 
மிகவும் குைிர்ந்து இருந்தது. டுய்ஷென் எப்படி அந்த குைிறை தாக்கு 
பிடித்தார் என்று ஷதரியவில்றல, அதுவும் காலணி இல்லாமல் ஓய்வும் 
இல்லாது ஷசய்தார். தண்ணரீில் நடப்பது தணலின் றமல் நிற்பது றபால் 
இருந்தது. நான் பாதி தூைம் கடந்ததும், எனது கால்கள் இைண்டும் 
உறைந்து பிடித்து ஷகாண்டது. என்னால் வலியினால் நிற்க முடியாமல் 
தண்ணரீுக்குள் றபாய் ஷகாண்டிருந்றதன். டுய்ஷென்  விறைந்து வந்து 
என்றன தனது றககைில் சுமந்து கறைக்கு ஷசன்ைார். அவைது றகாட் 
விரித்து என்றன அமை ஷசய்தார். எனது கால்கறையும் றககறையும் 
றதய்த்து இயல்பு நிறலக்கு ஷகாண்டு வந்தார்.  

 

"றகாட் அணிந்து சிைிது இங்றக உட்கார் ஆல்டிஷந, நாறன இந்த 
றவறலறய பார்த்துக் ஷகாள்கிறைன்" என்று அக்கறையுடன் கூைினார். 

 

இறுதியாக பாறத றவறல முடிந்தது. டுய்ஷென் தண்ணரீில் இருந்து 
றமறல வந்து தனது பூட்றை அணிந்து ஷகாண்டு புன்னறகத்தார். 

 

"இப்றபாது பைவாயில்றலயா ? சரியாய் றபார்த்திக்ஷகாள்," என்ைார். 
சிைிது இறடஷவைி விட்டு "அன்று வைட்டிகறை விட்டு ஷசன்ைது நீதாறன, 
ஆல்டிஷந?" 

 

"ம்ம்" என்றைன். 

 



அவரிடம் ஒரு சிறு புன்னறகறய காண முடிந்தது, நான் நிறனத்றதன் 
என்பது றபால. 

 

அவருக்கு ஷதரிந்து விட்டது என்பதும் , அறத இன்னும் மைக்காமல் 
றவத்திருக்கிைார்  என்பறத நான் அைிந்ததும்,  எனது முகம் சிவந்தது 
ஞாபகத்தில் உள்ைது. அதில் நான் பூரிப்பு அறடந்றதன், அறத 
டுய்ஷெனும் உணர்ந்தார். 

 

"என் சிைிய வசந்தறம," கண்கைால் என்றன வருடியவாறு, 
"புத்திசாலியான உன்றன நான் படிக்க நகைத்துக்கு அனுப்ப முடிந்தால் 
எவ்வைவு நன்ைாக இருக்கும்! நீ நிச்சயம் ஷபரிய ஆைாக வருவாய்!" 

 

திடீர் என்று திரும்பி கறைறய றநாக்கிக் ஷசன்ைார்.  

 

ஓறடயின் கறையில் நின்று ஷகாண்டு, அவருறடய ஒைிர்கிை கண்கள் 
மறலக்கு றமல் காற்றைாடு விறையாடி ஓடிக்ஷகாண்டிருக்கும் 
றமகங்கறை பின்ஷதாடர்ந்தன.  

 

அவர் அந்த நிமிடங்கைில் என்ன நிறனத்தார்? என்றன பள்ைிக்கு 
அனுப்புவறத பற்ைியா? நாறனா அவருறடய றகாட்டின் உள்றை இருந்து 
ஷகாண்டு : "இவர் என் சறகாதைனாய் இருந்திருந்தால் எவ்வைவு நன்ைாக 
இருக்கும்! இந்றநைம் அவறை அறணத்து அன்பான வார்த்றதகறை 
அவரின் காதுகைில் கூைி இருக்கலாம். கடவுறை, அவறை என் சறகாதைன் 
ஆக்குவாயா!"  

 

ஆசிரியரின் அன்பிற்காகவும், நல்ஷலண்ணத்திர்காகவும், அவர் எங்கைின் 
எதிர்காலத்தின் றமல் றவத்திருந்த கனவிற்காகவும் நாங்கள் அவரின் மீது 
அைவு கடந்த மரியாறத றவத்திருந்றதாம். சிறுவயதாய் இருந்தாலும் 
அந்த நன்ைி உணர்வு எங்கைிடம் இருந்தது. கடும் குைிறையும், ஷநடும் 
தூைத்றதயும், பணிறயயும் ஷபாருட்படுத்தாமல் நாங்கள் பள்ைி ஷசல்ல 
அதுறவ தூண்டியது. நாங்கள் பள்ைி ஷசன்ைது எங்களுறடய இந்த 
விருப்பத்தினால் மட்டுறம!. எங்கறை றபாக ஷசால்ல எவரும் இல்றல, 
அதுவும் கடும் பனியில். எங்கள் மூச்சு காற்று உறைபனியாய் மாைி 
முகத்றத தாக்கும் அைவு பனி இருந்தது. ஒருவர் பின் ஒருவைாய் 



அடுப்பின் அருகில்  குைிர் காய, மற்ைவர்கள் ஆசிரியரின் பாடத்றத 
கவனித்தனர். 

அந்த குைிைான காறல ஷபாழுதில் ஒன்று, ஜனவரி மாதத்தின் கறடசி 
அது, டுய்ஷென் வழக்கம் றபால் எங்கறை அறழத்து ஷசல்ல வந்தார். 
அறமதியாகவும், இறுக்கமாகவும் இருந்தார். முகம் சிறுத்து கடுறமயாக 
இருந்தது. இந்தவாறு ஒருறபாதும் அவறை பார்த்ததில்றல. ஏறதா தவறு 
நடந்துள்ைது என்று உணர்ந்றதாம், அவறை பின்ஷதாடர்ந்றதாம் 
அடங்கிப்றபான சிைிய கூட்டமாய். 

வழக்கமாக பனிப்ஷபாழிவு அதிகமாய் இருந்தால் டுய்ஷென் முன்ஷசல்ல 
அடுத்து நான் ஷசல்றவன், என்றன ஷதாடர்ந்து மற்ைவர்கள் ஒருவர் பின் 
ஒருவைாக வருவர். அன்றும் டுய்ஷென் முன்றன ஷசன்ைாை, ஒரு ஷபரிய 
பனிக்கட்டி ஒன்று மறலயின் அடிவாைத்தில் உருவாகி இருந்தது. சில 
சமயங்கைில் ஒருவரின் பின்புைத்றத பார்த்து அவைது மனநிறலறய 
ஷசால்லமுடியும். அன்றும் அப்படித்தான்: எங்கள் ஆசிரியர் துக்கத்தால் 
உறடந்து ஷநாறுங்கி றபாயிருந்தார் என்று அைிந்றதாம். அவைது தறல 
தாழ்ந்திருந்தது, அவைால் நடக்க இயலவில்றல. என்னால் இன்றும் அந்த  
கருப்பு ஷவள்றை அபசகுன வடிவத்றத காண முடிகிைது: 

நாங்கள் மறலயில் ஏறும்றபாது, எனக்கு முன்பாக டுய்ஷெனின் கறுப்பு-
உறட, மறலயின் றமல் ஒட்டகங்கள் சாய்ந்திருப்பது றபால் ஷவள்றை 
பனி சறுக்கல்கள், காற்று அவற்ைின் முதுகில் உள்ை பனி தூசிகறை 
துறடக்க, அதற்கும் றமறல ஒரு தனி கருப்பு றமகம் ஷதாங்கவிட பட்டது 
றபால் இருந்தது.   

நாங்கள் எங்கள் வகுப்பறைக்குள் வந்து றவக்றகாலில் அமர்ந்தறபாது, 
வழக்கமாக ஷசய்வது றபால் டுய்ஷென் அடுப்றப பற்ைறவக்க 
ஷசல்லவில்றல. 

 

"எழுந்திருங்கள்," எங்களுக்கு ஆறணயிட்டார். 

 

அப்படிறய ஷசய்றதாம். 

 

"உங்கள் தறலகறைத் தாழ்த்தி ஷகாள்ளுங்கள்."  பணிந்து நாங்கள் 
எங்கள் ஷதாப்பிகறைக் கழற்ைிறனாம், அவர் தனது ஷதாப்பிறயயும் 
கழற்ைினார். எங்களுக்கு ஏன் என்று புரியவில்றல. பிைகு உறடந்த 
அறமதியான குைலில் கூைினார்: 

 



"ஷலனின் இைந்துவிட்டார். உலஷகங்கிலும் மக்கள் துயைத்தில் 
மூழ்கியுள்ைனர். நீங்களும், நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் நின்று அறமதி 
காக்கவும். அவைது படத்றதப் பாருங்கள். இந்த நாறை நிறனவில் 
றவத்து ஷகாள்ளுங்கள். ” 

எங்கள் பள்ைி அறை பனியின் கீழ் புறதக்கப்பட்டறதப் றபால 
அறமதியாகிவிட்டது. காற்று சுவரின் சிறு துறைகள் மூலம் 
ஊடுருவுவறத றகட்க முடிந்தது. பனி ஷசதில்கள் றவக்றகால் மீது விழும் 
சலசலப்றப றகட்க முடிந்தது.  

அந்த துக்கமான ஷபாழுதில் சலசலப்பான நகைங்கள் ஊறமயான றபாது, 
பூமிறய உலுக்கிய ஷதாழிற்சாறலகள் அறசவற்று றபானறபாது, 
இறைச்சலுடன் ஷசல்லும் ையில்கள் தடங்கைில் நிறுத்தப்பட்டறபாது, 
உலகறம துக்கத்தில் மூழ்கிய றபாது, மக்கைின் ஒரு பகுதியின் 
துகள்கைாகிய நாங்களும்,  பள்ைி என்று அறழக்கப்பட்ட  அந்த பனி 
படர்ந்த ஷகாட்டறகயில் எங்கள் ஆசிரியருடன் றசர்ந்து  ஷலனினுக்கு 
ஷமௌனம் காத்து விறடஷகாடுத்றதாம்; இறதவிட யாரும் அவருடன் 
ஷநருக்கமாக இருக்க முடியாது, இறதவிட துக்கம் ஷகாள்ை முடியாது 
என்றும் நம்பிறனாம். அங்றக எங்கள் ஷலனின், அவைது ைாணுவ 
உறடயில், றகயில் கட்டுடன், எப்பவும் றபால் எங்கறை சுவரில் இருந்து 
பார்த்து ஷகாண்டிருந்தார். எப்பவும் றபால் எங்கைிடம் அவர் றபசுவது 
றபால் இருந்தது, அவைது ஷதைிவறடந்த நம்பிக்றகயான கண்களுடன் 
றபசினார்: "குழந்றதகறை, உங்களுக்கு ஓர் அழகான எதிர்காலம் 
காத்திருக்கிைது!" அந்த அறமதியான ஷநாடிகைில் அவர் எனது 
எதிர்காலத்றதறய எண்ணியது றபால் கற்பறன ஷசய்றதன். 

 

டுய்ஷென் கண்ணறீை துறடத்து ஷகாண்டு ஷசான்னார் : "நான் வட்டாை 
அலுவலகம் ஷசல்ல றவண்டும், கட்சியில் றசர்கிறைன். மூன்று நாட்கைில் 
திரும்புறவன்." 

நான் அைிந்ததிறலறய அந்த மூன்று நாட்கள் தான் கடும்குைிர் இருந்த 
நாட்கள் கூட. ஒரு மாஷபரும் மனிதரின் இன்றமறய இயற்றக 
நிைப்புவது றபால இருந்தது. காற்று ஷவைித்தனமாக ஓயாமல் வசீியது, 
பனி சீற்ைத்துடன் சுழற்ைி அடித்தது. இயற்றகயின் கூறுகள் அறமதி 
அறடவதாயில்றல; உலகத்றதறய உலுக்குவது றபால் இருந்தது. 

எங்கள் கிைாமம் மறலகைின் அடிவாைத்தில் அறமதியாய் 
பதுங்கிஷகாண்டது, மறல றமகத்திற்குள் பிறணந்து ஷகாண்டது.  
புறகறபாக்கிகைில் இருந்து ஷமல்லிய புறக றமறல ஷசன்ைது. மக்கள் 
வடீ்டுக்குள்றைறய இருந்தார்கள். நிறலறமறய றமாசமாக்க ஓநாய்கள் 
வந்து அச்சுறுத்தியது. அறவ பகல் றநைங்கைில் சாறலகைில் றதான்ைின, 
இைவில் கிைாமத்திற்கு அருகில் திரிந்தன, அறவகைின் பசியான  



 இைத்தத்றத உறையறவக்கும் அலைல்கள் சூரிய உதயம் வறை றகட்க 
முடிந்தது. நான் எங்கள் ஆசிரியறை பற்ைி கவறல ஷகாண்றடன், இந்த 
றமாசமான குைிரில் அவரிடம் ைாணுவ றகாட் தவிை றவஷைந்த றதால் 
ஜாக்ஷகட்டும் இல்றல. அவர் திரும்பி வை றவண்டிய நாள், நான் மிகவும் 
பதட்டமுற்றைன். ஆபத்தின் முன்ஷனச்சரிக்றக எனக்கு இருந்திருக்கக் 
கூடும். அவர் வருவறத பார்க்க அந்த பனிபடர்ந்த யாருமில்லா 
புல்ஷவைிறய அடிக்கடி ஷசன்று பார்த்றதன். ஆனால் அங்கு ஒரு 
ஆன்மாறவ கூட பார்க்க முடியவில்றல.  

 

"ஆசிரியறை, எங்றக உள்ைரீ்கள்? நான் றவண்டிக்ஷகாள்கிறைன், காலம் 
கடத்தாதீர்கள், சீக்கிைம் வந்து றசருங்கள்! நீங்கள் இல்லாமல் நாங்கள் 
கவறல ஷகாள்கிறைாம், றகட்கிைதா ? " 

ஆனால் புல்ஷவைி என் சத்தமில்லாத அழுறகக்கு அலட்சியமாக 
இருந்தது, நான் அழுறதன், ஏன் என்று எனக்குத் ஷதரியவில்றல. 

நான் உள்றையும் ஷவைிறயயும் ஓடுவது என் அத்றதக்கு றகாபத்றத 
ஏற்படுத்தியது. 

“அந்தக் கதறவ விடு! உட்கார்ந்து உனது நூற்பு றவறலறய ஷசய். நீ 
வடீ்றட உறைய றவக்கிைாய், இன்ஷனாரு முறை ஷவைிறய றபானாய் 
என்ைால் துறைத்துவிடுறவன்!"  அவள் என்றனப் பார்த்து றகமுட்டிறய 
காண்பித்து கத்தினார், மீண்டும் என்றன ஷவைிறய விடவில்றல. 

ஏற்கனறவ இருட்ட ஷதாடங்கி இருந்தது, டுய்ஷென் திரும்பி வந்தாைா 
இல்றலயா என்று ஷதரியவில்றல. இந்த நிச்சயமற்ை நிறல என்றன 
ஷவைிஷகாள்ை ஷசய்தது. ஒரு நிமிடம் அவர் வந்து விட்டார் என்று 
றதான்றும் ஏஷனன்ைால் இதற்கு முன் ஒருறபாதும் ஷசான்ன சமயத்திற்கு 
வைாமல் இருந்தது இல்றல. ஆனால் அடுத்த நிமிடம், ஏறதறதா கற்பறன 
ஓடும்: அவர் உடல்நிறல சரியில்லாமல், அவைது நறட ஷமதுவாகவும் 
கடினமாகவும் இருந்தது, ஒரு பனிப்புயல் ஷதாடங்கினால் அவர் 
புல்ஷவைியில் தனது வழிறய இழப்பார். என்னால் றவறலயில் கவனம் 
ஷசலுத்த முடியவில்றல, விைல்கள் ஒத்துறழக்காமல் நூல் உறடந்து 
ஷகாண்றட இருந்தது, இது என் அத்றதறய  இன்னும் றபத்தியம் 
ஆக்கியது. 

“என்ன ஆயிற்று உனக்கு இன்று? உன் றககள் மைத்தால் ஷசய்யப்பட்டதா 
என்ன? ” அவள் என்றன ஷவைித்து பார்த்தாள், அவளுறடய றகாபம் 
தறலக்றகைியது. கறடசியில் ஷபாறுறம இழந்து எரிச்சலுடன் கத்தினாள் 
“கடவுறை, ஏன் பிறைக் உன்றன ஷகாண்டு ஷசல்ல வில்றல!  இங்றக வா, 
இந்த றப றசக்கல் பாட்டியின் றப. அவரிடம் ஷகாடுத்து விட்டு வா " 

 



நான் சந்றதாெத்தில் குதித்றத விட்றடன். டுய்ஷென் றசக்கால் பாட்டியின் 
வடீ்டில் தான் தங்கி இருந்தார். முதிய தம்பதிகள் றசக்காலும் 
கர்தன்றபயும் என் அம்மா வழி உைவினர்கள். சமயங்கைில் அவர்கைது 
வடீ்டிற்கு அடிக்கடி ஷசல்வதும், தங்குவதும் உண்டு. என் அத்றதக்கு இது 
ஞாபகம் வந்து இருக்கும், அல்லது கடவுள் ஞாபக படுத்தி இருப்பார் 
என்றன அனுப்பச் ஷசால்லி. 

"உன்றன பார்க்கறவ எனக்கு பிடிக்கவில்றல. அவர்கள் அனுமதித்தால் 
இைவு அங்றகறய தங்கிவிடு. கிைம்பு, சில நாட்கள் என் கண்ணில் 
படாறத!" 

 

நான் அவசைமாக ஷவைிறயைிறனன். றபய் காற்று அடித்து 
ஷகாண்டிருந்தது; சில ஷநாடிகள் அறமதியாகி ஆத்திைத்துடன், பின்னர் 
அது திடீஷைன்று ஆத்திைத்துடன் தாக்கியது. என் றகடுக்கில் றபறய 
பற்ைிக் ஷகாண்டு, கிைாமத்தின் மறுமுறன வறை ஓட ஆைம்பித்றதன். 
பனியில்  ஒரு குதிறையின் காலடி தடத்றத பின் ஷதாடர்ந்து ஷசன்றைன். 
ஒரு எண்ணம் மட்டுறம என் மனதில் ஓடியது: “டுய்ஷென் வந்திருப்பாைா?” 

 

அவர் வைவில்றல. மூச்சிறைக்க ஓடி பாட்டி றசக்கறல திடுக்கிட 
ஷசய்றதன்.  

 

"என்ன ஆயிற்று?" அவள் பயத்தில் வினவினார். "ஏன் இவ்வைவு றவகமாக 
ஓடி வந்தாய், ஏறதனும்  பிைச்சறனயா?" 

 

“இல்றல, பிைச்சறன ஏதும் இல்றல. நான் உங்கள் றபறய ஷகாண்டு 
வந்றதன். இன்ைிைவு நான் உங்களுடன் தங்கலாமா? ” 

“நிச்சயமாக, என் குழந்தாய். ஓ, குறும்புப் ஷபண்றண, நீ என்றன எப்படி 
பயமுறுத்திவிட்டாய் ! எங்கறைப் பார்க்க ஷநடுநாட்கைாக வைவில்றலறய. 
வா, ஷநருப்பின் முன் உட்கார், உறைந்து றபாய் இருக்கிைாய்." 

"பிள்றைக்கு சூடாக கைி சறமத்து ஷகாடு. டுய்ஷெனும் சீக்கிைம் வந்து 
விடுவான்" என்ைார் கர்தன்றப. ஜன்னலின் அருறக அவைது காலணிகறை 
சரிஷசய்து ஷகாண்டிருந்தார். "இந்றநைம் அவன் வந்திருக்க றவண்டும், 
ஆனால் கவறல றவண்டாம், ஷபாழுது சாய்வதற்குள் வந்து விடுவான். 
நமது வயதான குதிறையும் வடீ்டிற்கு என்ைால் உற்சாகத்துடன் வந்து 
றசரும்".  



ஷமதுவாக இருள் ஊடுருவியது. எனது மனம் பறதபறதத்து ஷகாண்டு 
இருந்தது, ஷவைியில் நாய் குறைத்தறலா சிறு சத்தறமா மூச்சு 
நின்றுவிடும் றபால் இருந்தது. டுய்ஷென் வருவதற்கான எந்த 
அறடயாைமும் இல்றல. பாட்டி றசக்காலின் ஷதாண ஷதாணப்பு றபச்சு 
காத்திருப்றப எைிறம ஆக்கியது.  

 

டுய்ஷெனுக்காக காத்திருந்றதாம். நள்ைிைவில், கர்தன்றப படுக்றகக்கு 
ஷசன்ைார். 

 

"படுக்றகறய தயார் ஷசய்" அவர் கூைினார். "அவன் இன்ைிைவு வை 
றபாவதில்றல. மிகவும் தாமதமாகி விட்டது. அதிகாரிகள் றவறலயாய் 
இருந்திருக்க கூடும்; அதனால் வைமுடியாமல் றபாய் இருக்கும். இல்றல 
என்ைால் எப்றபாறதா வந்து இருப்பான்" அவர் தூங்க ஆயத்தமானார். 
எனக்கு அடுப்பிற்கு பின்புைம் ஓைத்தில் படுக்றக தயார் ஷசய்யபட்டது. 
ஆனால் என்னால் தூங்க முடியவில்றல. கர்தன்றப இரும்மி ஷகாண்டும், 
புைண்டும், துதிகள் முணுமுணுத்து ஷகாண்டும் இருந்தார். 

"என் கிழட்டு குதிறை எப்படி இருக்கிைறதா?"  கவறலயுடன் 
முணுமுணுத்தார். "காசில்லாமல் யாரும் ஒரு பிடி றவக்றகால் கூட 
குடுக்க மாட்டார்கறை!" 

 

அப்படிறய தூங்கிப் றபானார், அதன் பின் காற்று என்றன  விழித்திருக்க 
றவத்தது. காற்று கூறைறய பிய்த்து ஷகாண்டு வந்து ஜன்னலில் கீைல் 
றபாட்டு ஷசன்ைது.  

 

கர்தன்றபக்கு இருந்த நம்பிக்றக என்றன அறமதி அறடய 
ஷசய்யவில்றல. நான் காத்திருந்றதன்; நிறனஷவல்லாம் டுய்ஷென் 
பற்ைியதாய் இருந்தது - தனி ஆைாய் புயலடிக்கும் பனிப்பிைறதசத்றத 
கடக்கிைார். கண் அசந்திருக்க றவண்டும்; திடீஷைன்று ஏறதா எழுப்பியது.  
ஒரு நீைமான ஊறை நிலத்தடியில் இருந்து எழுந்து வந்தது. நரிகள்! 
ஒன்ைல்ல, ஒரு கூட்டம். ஷவவ்றவறு திறசகைில் இருந்து எழுந்து, ஒன்றை 
ஒன்று அறழத்து ஷகாண்டு சூழ ஆைம்பித்தது.  அவற்ைின் ஊறை ஒன்று 
றசர்ந்து நீைமானது. அது காற்றைாடு ஏைி இைங்கி, வந்து வந்து றபானது. 
சில ஷநாடி, ஓநாய்கள் வடீ்டிற்கு மிக அருகில் உள்ைது றபால் 
றதான்ைியது. 

"அறவ பனிப்புயறல பார்த்து ஊறையிடுகிைது" என்ைார் பாட்டி. 



கர்தன்றப ஏதும் றபசாமல் இருந்தார்; ஓறசகறை கூர்ந்து கவனித்துக்  
ஷகாண்டிருந்தார். 

"இல்றல, இது றவறு. எறதறயா துைத்துகிைது. அது ஒரு குதிறைறயா 
மனிதறனா, றகட்கிைதா? டுய்ஷெனாக மட்டும் இருக்க கூடாது. அவன் 
எதற்கும் பயப்பட மாட்டான், முட்டாள்." பதட்டத்தில் தடுமாைியபடிறய 
றகாட்ஐ றதடினார். "விைக்றக றபாடு, சீக்கிைம், கடவுறை!" 

நானும் றசக்காலும் ஒன்ைாக எழுந்றதாம், பயத்தில் நடுங்கி 
ஷகாண்டிருந்றதாம். 

விைக்றக கண்டுபிடித்து றபாடுவதற்கு அவருக்கு ஓரிரு ஷநாடிகள் 
ஆயின. திடீஷைன்று ஊறையிடுவது நின்ைன, அைவறம இல்லாமல் 
நிசப்தம் ஆனது.  

 

"ஐறயா, அறவ தாக்கிவிட்டது!" கர்தன்றப கூச்சலிட்டார்.  

 

அவைது ஊன்றுறகாறல எடுத்து ஷகாண்டு கதறவ ஷநருங்கினார், அறத 
சமயம் அவைது நாய்கள் குறலத்தது. யாறைா ஜன்னறல தாண்டி வந்து 
கதறவ தட்டினர்.  

 

கதறவ திைந்ததும் பனி புறகயாய் உள்றை அடித்தது. பனி விலகியதும் 
டுய்ஷென் நின்ைிருந்தார். ஷவளுத்த முகத்துடன் தடுமாைி உள்றை 
நுறழந்து சுவரில் சாய்ந்தார்.  

 

"துப்பாக்கி" என்று மூச்சிறைத்தார். 

 

 

ஆனால் நாங்கள் புரிந்து ஷகாள்ளும் நிறலயில் இல்றல. எனக்கு 
கண்றண கட்டியது, அவர்கள் றபசியது மங்கலாய் ஷதரிந்தது. கர்தன்றப 
றபபிைின் வரிகறை உச்சரித்து ஷகாண்றட றகட்டார், உண்றமயில் 
நீதானா ? 

 

"துப்பாக்கி, துப்பாக்கிறய ஷகாடுங்கள்!" டுய்ஷென் மறுபடியும் றகட்டார். 

 



"றவண்டாம், எங்கள் உயிர் உள்ைவறை உன்றன நாங்கள் றபாக விட 
மாட்றடாம்" என்று ஷகஞ்சினர். "அதற்கு எங்கறை முதலில் நீ ஷகால்ல 
றவண்டும்" 

 

என் உடம்பு ஷசயலற்று கிடந்தது, றபசாமல் படுத்து இருந்றதன். 

 

"என்றன இந்த கதவருறக பிடித்து விட்டது, " டுய்ஷென் ஷபருமூச்சு 
விட்டபடி தனது சாட்றடறய வடீ்டின்  மூறலயில் தூக்கி வசீினார். 
குதிறை ஏற்கனறவ காற்ைில் றசார்வறடந்து இருந்தது, பின் ஓநாய்கள்  
துைத்த ஆைம்பித்தது. கிைாமம் வறை வந்து சாய்ந்து விட்டது. ஓநாய்கள் 
பிடித்து ஷகாண்டன." 

 

"குதிறைறய விடு, நீ உயிறைாடு இருக்கிைாய். அதுறவ றபாதும். குதிறை 
விழாமல் இருந்திருந்தால் உன்றனயும் ஓநாய்கள் விட்டு இருக்காது. 
உனது உடறமகறை எடுத்து ஷகாண்டு வா, வந்து ஷநருப்பின் முன் 
உட்கார். பூட்றை கழட்டி விடுகிறைன்." என்ைார் கர்தன்றப. "றசக்கால், 
சாப்பிட இருப்பறத சூடு ஷசய்" 

 

ஆண்கள் இருவரும் ஷநருப்பின் முன் அமர்ந்தனர்.  

 

"சரி விடு, இது நடக்கணும்னு இருக்கு," கர்தன்றப ஷபருமூச்சு விட்டார். 

 

"ஏன் நீ தாமதமாய் கிைம்பினாய் ?" 

 

"நான் எதிர் பார்த்தறத விட கூட்டம் முடிய றநைம் ஆயிற்று. நான் 
கட்சியில் றசர்ந்து விட்றடன், கைாறக (கர்தன்றப)" 

"நல்லது. ஆனால் நீ காறலயில் கிைம்பி இருக்கலாம். உன்றன யாரும் 
குச்சி றவத்து துைத்தவில்றலறய?" 

 

"குழந்றதகைிடம் இன்று வருவதாக உறுதி அைித்து இருந்றதன், நாறை 
காறல பள்ைிக்கு வருவார்கள்" என்ைார் டுய்ஷென். 

 



"என்ன ஒரு முட்டாள்!" கர்தன்றப றகாபத்துடன் கத்த ஆைம்பித்தார். 
"அவன் ஷசால்வறத றகட்டாயா றசக்கால்,  

 

உயிறை பணயம் றவத்து இந்த ஷதால்றலகைிடம் ஷகாடுத்த சத்தியத்றத 
காப்பாத்த வந்தானாம்! எப்படி இருக்கு இது ! இதனால் நீ உயிறைாடு வை 
முடியாமல் றபாய் இருந்தால், அப்றபா ? என்ன அபத்தமாக றபசுகிைாய், 
முட்டாள் !" 

 

"என் கடறம, என் றவறல அது கைாறக. குதிறைக்கு என்றன மன்னித்து 
விடுங்கள். நான் எப்பவும் நடந்றத ஷசல்றவன், இந்த முறையும் அப்படிறய 
ஷசய்து இருக்க றவண்டும். ஆனால் நான் உங்கைது குதிறைறய வாங்கி 
ஓநாய்களுக்கு பலி ஷகாடுத்து விட்றடன் ..." 

 

 

"அறத விடு. அவள் உன்றன காப்பாற்றுவதற்காக உயிறை ஷகாடுத்ததாக 
இருக்கட்டும்" ஷபரியவர் கடுப்றபாடு கூைினார். "நான் என் வாழ்க்றக 
முழுவதும் குதிறை இல்லாத விவசாயி ஆகதான் இருந்திருக்கிறைன்,  
சமாைித்து ஷகாள்றவன், கவறல படாறத. றசாவியத் உறுதியாக நின்ைால் 
இன்ஷனான்று வாங்கி ஷகாள்றவன்" 

 

"அது முற்ைிலும் உண்றம, " றசக்கால் குைல் தழுதழுக்க கூைினார். 
"எங்களுக்கு இன்ஷனான்று வாங்கி ஷகாள்றவாம்... நீ வந்து சாப்பிடு, சூடு 
ஆறுவதற்கு முன்" 

 

அவர்கள் அறமதி ஆனார்கள். 

 

"உன்றன புரிந்து ஷகாள்ை முடியவில்றல, டுய்ஷென்" கர்தன்றப 
ஷநருப்றப மூட்டி ஷகாண்றட கூைினார். "நீ முட்டாள் அல்ல, புத்திசாலி 
என்று ஷதரியும். எதற்காக இந்த குழந்றதகளுக்காக இவ்வைவு சிைமம் 
எடுக்கிைாய்? றவறைதும் றவறல கிறடக்கவில்றலயா உனக்கு? ஏன் ? நீ 
யாரிடமாவது றமய்ப்பனாக இருந்தால் கூட இறத விட நிம்மதியாகவும், 
வசதியாகவும் ...." 

 



"கைாறக, நீங்கள் என் நலனுக்கு கூறுகிைரீ்கள் என்று ஷதரியும். ஆனால் 
உங்கறை றபால் அந்த குழந்றதகளும் பள்ைிக்கூடங்களும் கல்வியும் 
றதறவயற்று என்று உதாசீன படுத்தினால், றசாவியத் அைசு நீண்ட காலம் 
இருக்க முடியாது. உங்களுக்கு றசாவியத் நிறலயாக இருக்க றவண்டும் 
தாறன ? அதற்காக இந்த சிைமத்றத எடுப்பதற்கு எனக்ஷகான்றும் கஷ்டம் 
இல்றல, கைாறக. நான் இவர்களுக்கு நன்ைாக கல்வி ஷகாடுத்தால், அறத 
விட றவஷைான்றும் எனக்கு றதறவ இல்றல. ஷலனின் என்ன ஷசான்னார் 
ஷதரியுமா ...." 

"நான் ஷசால்வறத ஒரு நிமிடம் கவனி," கர்தன்றப குறுக்கிட்டார், ஒரு 
ஷநாடி றயாசித்து விட்டு ஷதாடர்ந்தார் : "நீ துக்கத்தில் இருக்கிைாய். 
ஆனால் கண்ணரீ் ஷலனிறன திரும்ப ஷகாண்டு வைப்றபாவதில்றல, 
ஷதரியுமல்லவா. உலகத்தில் உள்ை எந்த சக்தியும் அறத ஷசய்ய 
முடியாது. மற்ைவர்களுக்கு உன் றபால் துக்கம் இல்றல என்று 
நிறனக்கிைாயா? இறதா என் இதயம் ஷபாசுங்குகிைது. இறத நீ எப்படி 
எடுத்து ஷகாள்வாய் என்று ஷதரியவில்றல ஆனால் நான் ஷலனினுக்காக 
தினமும் ஐந்து முறை பிைார்த்திக்கிறைன், அவர் றவறு நம்பிக்றகறயச் 
றசர்ந்தவைாய் இருப்பினும். டுய்ஷென், சிலசமயம் எனக்கு றதான்றும், 
நீயும் நானும் இந்த அைவு கண்ணரீ் சிந்த றதறவயில்றல என்று. நான் 
பார்ப்பது இப்படிதான்; ஷலனின் மக்கைின் இதயத்தில் இருக்கிைார், 
மக்கைாகறவ. இது தந்றதயிடமிருந்து மகனுக்குக் ஷகாடுக்கப்படும், 
இைத்தத்தில் இருக்கிைது ...."  

"நன்ைி கைாறக, இந்த வார்த்றதகளுக்காக. நன்ைி. நீங்கள் நிறனப்பது 
சரிதான். ஷலனின் மறைந்துவிட்டார், ஆனால் நாம் நம் வாழ்க்றகறய 
அவறை றபால் உருவாக்கி ஷகாள்றவாம்." 

அவர்கள் றபசுவறத தூைத்தில் இருந்து றகட்டு ஷகாண்டு அருகில் வந்தது 
றபால் உணர்ந்றதன். முதலில் கனவு றபால் றதான்ைியது. டுய்ஷென் 
பத்திைமாக திரும்பி வந்து விட்டார் என்பறத என்னால் நம்ப 
முடியவில்றல. அறத நிஜம் என்று உணர்ந்த பிைகு, என்னுள் ஒரு 
சந்றதாச அறல பைவியது. ஆனந்தத்தில் விம்மிறனன். யாரும் அறடயா 
மகிழ்ச்சிறய அறடந்தது றபால் உணர்ந்றதன். அந்த நிமிடங்கைில் என் 
கண்முன் எதுவுறம இல்றல என்று றதான்ைியது : நான் இருந்த மண் 
குடிறசறயா, ஷவைிறய அடிக்கும் பனிப்புயறலா, கர்தன்றபயின் ஒறை 
குதிறைறய குதறும் ஓநாய்கறைா! எதுவும் ஷதரியவில்றல. என் மனமும் 
புத்தியும் முழுவதுமாக அைவில்லாத ஆனந்தத்தில் இருந்றதன். 
றபார்றவறய முக்காடிட்டு வாய்ஷபாத்தி றதம்பிறனன், யாருக்கும் றகட்க 
கூடாஷதன. ஆனால் டுய்ஷெனுக்கு றகட்டது. 

 

"யார் அது, அடுப்பிற்கு பின்றன அழுவது?" என்ைார்  



 

"அது ஆல்ட்டிஷந தான், பயந்து விட்டாள், அதனால்தான் அழுகிைாள்", 
றசக்கால் கூைினார் 

 

"ஆல்ட்டிஷந இங்றக இருக்கிைாைா?" டுய்ஷென் அவசைமாக அருறக 
வந்தார். என்னருறக மண்டியிட்டு, றதாறல ஷதாட்டார், "என்ன ஆச்சு 
ஆல்ட்டிஷந ? ஏன் அழுகிைாய் ?" 

 

நான் சுவரின் பக்கம் திரும்பி, முன்றன விட அதிகமாக 
அழுறதன்."அழாறத, எது உன்றன பயபடுத்தியது? நீ ஷபரியவள், 
அழக்கூடாது. இங்றக வா.. என்றன பார் ..." 

 

அவறை இறுக கட்டிபிடித்து றதாலில் முகம் புறதத்து றதம்பிறனன். நான் 
மகிழ்ச்சியில் திறழத்திருந்றதன், என்னால் என்றன கட்டுப்படுத்த 
முடியவில்றல. 

"அவளுக்கு அதிர்ச்சியில்  புத்தி றபதலித்து விட்டது என்று 
நிறனக்கிறைன்" கர்தன்றப பதட்டத்துடன் எழுந்து வந்தார். "றசக்கால், 
இங்றக வா சீக்கிைம், அவள் காதுகைில் மந்திைத்றத கூறு "  

 

அவர்கள் மூவரும் என்றன சுற்ைி நின்ைனர். றசக்கால் மந்திைத்றத ஓதி, 
முகத்தில் குைிர்ந்த நீறையும் சூடான நீறையும் ஷதைித்தார்.  

 

ஆனால் நான் ஷசால்ல முடியாத ஆனந்தத்தால் றபதலித்து உள்றைன் 
என்று அவர்களுக்கு ஷதரியாது. 

 

டுய்ஷென் என் படுக்றக அருறக அமர்ந்து, நான் அறமதி அறடந்து 
தூங்கும் வறை தறலறய ஷமதுவாக தடவி ஷகாடுத்தார்.  

 

குைிர்காலம் மறலப்பாறதயின் மறுபுைம் நகர்ந்தது. வசந்த காலம் 
ஏற்கனறவ நீல றமகங்கறை ஷகாண்டு வந்தது. பனி உருக சூடான காற்று 
மறலறய றநாக்கி ஷசன்ைது. அத்துடன் வசந்த காலத்தின் மண் 
வாசறனறய  எடுத்து ஷசன்ைது, அது கைந்த பாலின் மணம் 
ஷகாண்டிருந்தது. காற்ைினால் றசர்ந்த பனித்திைள் இைங்கியது, மறலயில் 



இருந்த பனி கட்டிகள் உறடந்தன, உறடந்த கட்டிகள் றசர்ந்து 
பாறைகறை நிைப்பி காட்டாைாக ஓடியது. 

அறனகமாக இைம்ஷபண்ணாக என்னுறடய  முதல் வசந்த காலம் இது. 
நான் பார்த்த வசந்த காலத்திறல இதுறவ எனக்கு அழகாக றதான்ைியது. 
மறலயின் உச்சியில் இருந்து ஒரு அழகான, வசந்தகால உலகத்றத 
பார்க்க முடிந்தது. வசந்த காலம் கீழ் றநாக்கி சிைகுகறை அகல விரித்து 
றவகமாக கீழ் இைங்கியது, நிற்காமல், சூரிய ஒைி படர்ந்த புல்ஷவைிறய 
றநாக்கி; பைபைக்கும் ஷவள்ைி திறை விலகியது றபால. எங்றகா தூைத்தில் 
பனி உருகி  ஏரியின் நீல வண்ணம் ஷதரிய ஆைம்பித்தது, எங்றகா 
தூைத்தில் குதிறைகைின் கறணப்பு றகட்டது, வானத்தில் நாறை பைந்து 
ஷசன்ைது ; ஷவண்றமகத்றத அதன் இைக்றககைில் ஷகாண்டு ஷசன்ைது. 
எங்கிருந்து வருகின்ைன, எங்றக ஷசல்கின்ைன பாடிக்ஷகாண்டு. நம் 
ஏக்கத்றத தூண்டிவிட்டு ? 

வசந்த காலம் வாழ்க்றக மிகவும் மகிழ்ச்சிகைமாக ஆக்கியது. நாங்கள் 
விறையாடுவதற்காக புதிய விறையாட்டுகறைக் கண்டுபிடித்றதாம். 
பள்ைியிலிருந்து ஒருவருக்ஷகாருவர் கூச்சலிட்டு வடீ்டிற்கு ஓடிறனாம். நான் 
மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அத்றதக்கு றகாபமூட்டியது. கிறடத்த 
சமயஷமல்லாம் என்றன திட்டினார். 

"நீ துள்ைி குதித்திட இங்கு ஒன்றும் நடந்து விடவில்றல. உனக்கு வயசு 
ஆகுதுன்னு ஒரு கவறல இருக்கிை மாதிரி ஷதரியவில்றல. உன் வயசு 
ஷபண்கள் எல்லாம் எப்றபாறதா கல்யாணம் பண்ணி ஷகாண்டார்கள்; 
வடீ்டிற்கு உைவுகள் றசர்ந்து விட்டது, ஆனால் நீ ? பள்ைிக்கு ஷசன்று 
ஷபாழுறத றபாக்கி ஷகாண்டு இருக்கிைாய் ! சரி விடு, நான் சரி 
ஷசய்கிறைன்..." 

உண்றமறய ஷசால்ல றவண்டுஷமன்ைால், அத்றத ஷசான்னறத நான் 
ஷபரிதாக எடுத்து ஷகாள்ைவில்றல. அவைின் அவதூறுகளுக்கு பழகி 
இருந்றதன். அதுவும் எனக்கு கல்யாண வயதாகிவிட்டது என்று 
ஷசான்னதும் உண்றமயல்ல. நான் மற்ைவர்கறை விட சிைிது உயைமாக 
மட்டுறம வைர்ந்திருந்றதன். 

"நீ இன்னும் சிறு பிள்றைதான், உனது முடிகூட இன்னும் சிறு ஷபண்ணின் 
சுருளுடன் தான் இருக்கிைது" டுய்ஷென் என்றன கிண்டல் ஷசய்வார் 

 

என் முடிறய பற்ைிய வர்ணறனறய ஷபரிதாக எடுத்துக்ஷகாள்ைவில்றல. 
எனக்குள் ஷசால்லிக்ஷகாள்றவன் "நான் ஷபரிய ஷபண்ணாக ஆகும் றபாது 
இப்படி இருக்க மாட்றடன், நிஜமான மணப்ஷபண் றபால் ஆகி விடுறவன். 
அப்றபாது என் அத்றதக்கு ஷதரியும் நான் எவ்வைவு அழகு என்று. 



டுய்ஷென் கூட எனது முகம் நிலவு றபாலவும் கண்கள் நட்சத்திைம் றபால் 
மின்னுகிைது என்றும் கூறுவார். " 

 

ஒரு நாள் பள்ைியில் இருந்து வடீு திரும்பும் றபாது இைண்டு குதிறைகள் 
முற்ைத்தில் கட்டப்பட்டு இருந்தன. அதன் றசணத்றத றவத்து, யாறைா 
மறலயில் இருந்து வந்துள்ைார்கள் என்று ஷதரிந்தது. மறலயில் வாழும் 
மக்கள்  மில்லுக்கு றபாகும் வழியிறலா அல்லது சந்றதக்கு ஷசல்லும் 
றபாறதா என் அத்றத மாமாறவ பார்த்து விட்டு ஷசல்லுவார்கள்.  

 

வடீ்டு வாசலில் இருந்து என் அத்றதயின் அசட்டு சிரிப்றபக் றகட்றடன், 
அது எனக்கு எரிச்சல் ஊட்டியது.  

"உற்சாகமாய் இரு மருமகறன, நீ உறடந்து விட மாட்டாய்" என்று அவள் 
ஷசால்வறத நான் றகட்றடன். "ஆனால் சிறு புைா உன் றகக்கு வந்தவுடன் 
உன்னால் எனக்கு நன்ைி ஷசால்லாமல் இருக்க முடியாது." 

 

அவளுறடய வார்த்றதகளுக்கு உைத்த சிரிப்ஷபாலிகளும் ஒப்புதலின் 
கூச்சல்களும் றகட்டன, ஆனால் நான் உள்றை ஷசன்ை உடன் அறனவரும் 
அறமதி ஆகினர். ஒரு பருமனான சிவப்பு மனிதன் கம்பைியின் றமல் 
அமர்ந்திருந்தான். அவைன் தனது சிவப்பு-நரி ஷதாப்பியின் கீழ் இருந்து 
ஓைக்கண்ணில் என்றனப் பார்த்தான்.  அவனது வியர்றவ ஷநற்ைியின்  
கீறழ ஷதாப்பிறய இழுத்து, ஷதாண்றடறய ஷசருமி விட்டு கண்கறை 
தாழ்த்தி ஷகாண்டான்.  

 

"ஓ, நீ திரும்பி வந்துவிட்டாயா மகறை, உள்றை வா" அத்றத என்றன 
றபாலியான பாசத்துடன் வைறவற்ைார்.  

 

மாமாஇன்ஷனாரு அந்நியனுடன் கம்பைி றமல் அமர்ந்திருந்தார். அவர்கள் 
சீட்டாடிக்ஷகாண்டு, கைியும் மதுவும் உடன் இருந்தது. அவர்கள் நன்கு 
குடித்திருந்தனர். சீட்டுகறை கவுத்திய றபாது தறலகளும் ஆடின.    

எங்கள் பூறன றமறஜ துணி வறை வந்தது, ஆனால் சிவப்பு முகம் 
ஷகாண்ட மனிதன் அதறன தறலயில் மிகவும் பலமாக அடித்தான். அது  
வலியுடன் கத்திக்ஷகாண்டு வடீ்டின் மூறலயில் ஷசன்று மறைந்தது. 
பாவம் அது. நான் அந்த இடத்தில் இருந்து தப்பிக்க விரும்பிறனன், 
ஆனால் அறத எப்படி ஷசய்வது என்று எனக்குத் ஷதரியவில்றல. என் 
அத்றத மீட்க வந்தார், 



 

"மகறை, இைவு உணவு பாத்திைத்தில் உள்ைது, அது குைிர்வதற்கு முன்பு 
ஷசன்று ஷகாஞ்சம் சாப்பிடு" என்று அவள் என்னிடம் ஷசான்னாள். 

 

நான் ஷசல்வதில் மகிழ்ச்சி அறடந்றதன், ஆனால் என் அத்றத 
விசித்திைமாக நடந்த விதம் என்றன எச்சரிக்றக ஷகாள்ைச்ஷசய்தது. 

 

இைண்டு மணி றநைம் கழித்து, இைண்டு றபரும் தங்கள் றசணங்கைில் ஏைி 
மறலக்கு ஷசன்ைனர். என் அத்றத 

உடறன அவள் பறழய பாணியில் என்றன சாபமிட ஆைம்பித்தாள், என் 
மனது ஆறுதல் அறடந்தது.  “அவள் குடிறபாறதயில் இருந்திருக்கிைாள், 
அதனால்தான் அன்பாக நடந்து ஷகாண்டிருக்கிைாள்" என முடிவு 
ஷசய்றதன். 

இது நடந்த சில நாட்களுக்குப் பிைகு, பாட்டி றசக்கால் என் அத்றதறய 
பார்க்க வந்தார். நான் முற்ைத்தில் இருந்றதன், ஆனால் பாட்டி றபசியது 
றகட்டது: 

“நீ உனது சுயநிறனவில் தான் இறத ஷசய்கிைாயா? நீ அவளுறடய 
வாழ்க்றகறய அழிக்கிைாய்! ” 

 

அவர்கள் இருவரும் ஒறைறசை கத்தி சண்றட றபாட்டனர், பின்னர் 
றசக்கால் வடீ்றட விட்டு றகாபமாக  ஷவைிறய வந்தார். அவர்  
றகாபத்துடனும் பரிதாபத்துடனும் என்றனப் பார்த்தாள், ஒரு வார்த்றத 
கூட றபசாமல் றபாய்விட்டார். அவருறடய அந்த பார்றவ என்றன 
ஷதாந்தைவு ஷசய்தது. நான் அவறை எந்த விதத்தில் அதிருப்தி ஷசய்றதன், 
ஏன் அந்த பார்றவ?  

மறுநாள் காறலயில் நான் பள்ைிக்கு வந்தறபாது, டுஷென் 
மகிழ்ச்சியற்ைவைாகவும் கவறலயுடனும் இருப்பறத கண்றடன். அவர் 
தனது மனநிறலறய எங்கைிடமிருந்து மறைக்க முயன்ைார். அவர் 
என்றன பார்ப்பறதத் தவிர்த்தார். பாடங்களுக்குப் பிைகு, நாங்கள் 
அறனவரும் கூட்டமாக ஷவைிறய ஷசன்ை றபாது, டுய்ஷென் என்றனத் 
அறழத்தார். 

 

"காத்திரு, அல்டிஷந," என்றன தீவிைத்துடன் பார்த்து, என் றதாைில் றக 
றவத்தார். “வடீ்டிற்கு ஷசல்ல றவண்டாம். 



ஏன் என்று உனக்கு புரிகிைதா, அல்டிஷந? ” 

 

எனக்கு ைத்தம் உறைந்தது. என் அத்றத என்ன ஷசய்ய றபாகிைாள் 
என்பது அப்றபாது தான் எனக்கு விடிந்தது.  

 

"நாறன உனது  பதிறல அவர்களுக்குக் ஷகாடுக்கிறைன்," என்று டுய்ஷென் 
கூைினார். “நீ இப்றபாறதக்கு எங்களுடன் இரு. என் அருகாறமயிறல இரு" 

 

நான் பயந்தது முகத்தில் ஷதரிந்திருக்க றவண்டும். டூய்ஷென் 
ஷமன்றமயான விைல்கைால் என் முகவாறய தூக்கி, கண்கைில் றநைாக 
பார்த்து, அவைது வழக்கமான புன்னறக புரிந்தார். 

"பயப்படாறத ஆல்டிஷந, " என்ைார் புன்னறகயுடன். "நான் உன்னுடன் 
இருக்கும் றபாது நீ எதற்கும் பயப்பட றவண்டாம். நீ வழக்கம் றபால் இரு, 
பள்ைிக்கு வா, பாட றவறலகறை கவனி, மற்ைறதஷயல்லாம் மைந்து 
விடு. நீ ஒரு பயங்ஷகாள்ைி என்று எனக்கு ஷதரியும்.. ஆங் உன்னிடம் 
ஷசால்ல றவண்டும் என்று நிறனத்திருந்றதன்," எறதறயா நிறனத்து 
சிரித்தபடி. பின்பு கூைினார்: "அன்று காறல நாஷமல்லாம் தூங்கும் றபாது 
கைாறக எங்றக ஷசன்ைார் ஷதரியுமா ? யாறை கூட்டி வை ஷசன்ைார் 
ஷதரியுமா ? றபய் ஓட்டுபவரிடம் ! ஷஜயினக்கின் வயதான சூனியக்காரி. 
அவறைாடு வந்தவுடன் நான் றகட்றடன் : எதற்காக இவறை கூட்டி 
வந்தீர்கள் ? " அவர் ஷசான்னார்: " அவளுக்கு ஷகாஞ்சம் மந்திைம் ஓத 
றவண்டும். ஆல்டிஷந பயத்தில் புத்தி மாைி இருக்கிைாள்." நான் 
ஷசான்றனன் : "அவறை ஷவைிறய அனுப்புங்கள், அதற்காக ஆடு றகட்பார். 
நாம் அந்த அைவுக்கு பணக்காைர்கள் இல்றல. குதிறையும் ஷகாடுக்க 
முடியாது, ஏற்கனறவ ஓநாய்களுக்கு ஷகாடுத்து விட்றடாம்!" 

நீ தூங்கி ஷகாண்டிருந்த றபாறத அவறை அனுப்பி விட்றடன். அதற்காக 
கைாறக என்னிடம் ஒரு வாைம் றபசவில்றல.  றசக்கால் கர்தன்றப 
இருவரும் மிகவும் நல்ல மனிதர்கள், இவர்கறை றபால் நல்லவர்கறை 
பார்ப்பது அரிது. சரி ஆல்டிஷந, வா வடீ்டிற்கு றபாகலாம், என்னுடன் வா." 

 

நான் டுய்ஷெனுக்காக றதரியமாக இருக்க முயன்றைன், ஆனால் அத்றத 
வந்து என்றன வலுக்கட்டாயமாக கூட்டி றபாய்விடுவார் என்று பயந்து 
றபாயிருந்றதன். அப்புைம் அவர்கள் இஷ்டத்துக்கு என்ன 
றவண்டுமானாலும் ஷசய்வார்கள், கிைாமத்தில் யாரும் அறத தடுக்க 
முடியாது. அந்த புயலுக்காக இைவு முழுவதும் விழித்திருந்றதன். 



டுய்ஷென் என் மனறத அைிந்தார். அதனால் தான் என்றன திறச 
திருப்ப இைண்டு மைக்கன்றுகறை மறுநாள் ஷகாண்டு வந்தார். பாடங்கள் 
முடிந்தவுடன், என்றன றகபிடித்து பள்ைிக்கு பின்புைம் கூட்டிச்ஷசன்ைார்.  

 

"அல்டிஷந, உனக்கும் எனக்கும் ஒரு றவறல உள்ைது," என்ைார் மர்மமான 
முறையில். "இந்த பாப்லர் கன்றுகறை உனக்காக ஷகாண்டு வந்துறைன். 
இருவரும் றசர்ந்து இறத நடுறவாம். அறவ வைர்ந்து வலிறம 
ஷபறும்றபாது, நீயும் வைர்ந்து ஒரு அற்புதமான ஷபண்ணாவாய். நீ நல்ல 
குணமும் அைிந்து ஷகாள்ளும் ஆர்வமும் ஷகாண்டுள்ைாய். படித்து நீ 
ஷபரிய அைிஞர் ஆவாய். எனக்கு நம்பிக்றக இருக்கிைது. இந்த 
மைக்கன்றுகளும் உன்றன றபால் தான், அறவ மிகவும் இைறமயாகவும் 
ஷமல்லியதாகவும் இருக்கிைது. அவற்றை நம் றககைால் நடலாம்,  
ஆல்டிஷந. உனக்கு மகிழ்ச்சி கற்பதில் வைட்டும் என் அன்பிற்குரிய 
நட்சத்திைறம..." 

மைக்கன்றுகள் என் உயைம் இருந்தன; அறவ நீல நிை தண்டுகளுடன் 
இைம் மைங்கைாக இருந்தன. நாங்கள் முடித்தவுடன், மறலகைில் இருந்து 
ஷமல்லிய காற்று வசீியது. அதன் சிைிய இறலகறை முதல் முறையாகத் 
ஷதாட்டு அதறன உயிர்த்ஷதழ ஷசய்தது. இறலகள் அதிை, பாப்லர்கள் 
ஆடின... 

"எவ்வைவு அழகாக இருக்கிைது! ” டுய்ஷென்  மகிழ்ச்சியுடன் ஷசான்னார். 
"இப்றபாது அந்த ஓறடயில் இருந்து ஒரு சிறு வாய்க்கால் 
உருவாக்குறவாம். அறவ அழகான மைங்கைாக வைரும், நீ 
பார்க்கப்றபாகிைாய்! இைண்டும்  

சறகாதைர்கறைப் றபால அருகருறக இந்த மறலயில் நின்று 
ஷகாண்டிருக்கும். நல்ல மனிதர்கைின் இதயங்கறை மகிழ்விக்க இறவ 
எப்றபாதும் பார்றவயில் இருக்கும். அன்று வாழ்க்றகயும் கூட மாறுபட்டு 
இருக்கும், ஆல்டிஷந. நற்காலம் இன்னும் முன்னாள் உள்ைது..." 

டுய்ஷெனின் நற்குணம் கண்டு நான் அறடந்த ஷநகிழ்ச்சிறய இன்று 
கூட என்னால் வார்த்றதகைாக ஷசால்ல முடியவில்றல. அப்படிறய நின்று 
அவறை பார்த்துக்ஷகாண்டு இருந்றதன். நான் புதிய கண்கைால் 
பார்த்றதன், அவைது முகத்தில் மிகவும் உன்னதமான அழகு ஷதரிந்தது. 
கண்கைில் இருந்த கருறணயும், றககைின்  வலிறம, பிைகாசமான 
புன்னறகயும் மனதிற்கு இதமாய் இருந்தது. ஓர் சூடான அறல மார்பில் 
பைவ, இதுவறை மூடப்பட்டிருந்த உணர்ச்சிகைில் இருந்து ஒரு விசித்திை 
உணர்வு பிைந்தது. உள்ளுக்குள் அவரிடம் ஷசால்ல நிறனத்றதன்: 
"ஆசிரியறை, நீங்கள் நீங்கைாக இருப்பதற்கு நன்ைி ... நான் உங்கறை 
அறணத்து முத்தமிட விரும்புகிறைன்!" என்று. ஆனால் ஷசால்ல றதரியம் 



இல்றல; அந்த வார்த்றதகறை சத்தமாக ஷசால்ல நான் ஷவட்கப்பட்றடன். 
ஒருறவறை, அறத நான் ஷசால்லி இருக்க றவண்டும். 

பச்றச புல்ஷவைிக்கு நடுவில் எழுந்த மறலயின் றமல் நாங்கள் 
நின்றுந்றதாம். றமறல வானம் 

 ஷதைிவான நீல நிைமாக இருந்தது, ஒவ்ஷவாருவரும் தனது ஷசாந்த 
கனறவ கனவு கண்டார்கள். என்றன அச்சுறுத்திய எண்ணங்கள் 
என்னிடமிருந்து ஷதாறலவில் இருந்தது. நான் நாறை பற்ைிய எண்ணம் 
இன்ைி இருந்றதன். நான் இைண்டு நாட்கள் வடீ்டிற்கு றபாகவில்றல 
எனினும், அத்றத ஏன் றதடவில்றல என்று நான் ஆச்சர்யப்படவில்றல. 
என்றன மைந்து விட்டார்கள் அல்லது எங்றகா றபாகட்டும் என்று 
விட்டுவிட்டுவிட்டார்கள் என நிறனத்றதன். ஆனால் இந்த எண்ணங்கள் 
டுய்ஷெறன ஷதாந்தைவு ஷசய்தன றபாலும். 

 

"அதிகம் கவறலப்பட றவண்டாம், ஆல்டிஷந, நாம் ஒரு வழிறயக் 
கண்டுபிடிப்றபாம்" என்று அவர் கிைாமத்திற்குத் திரும்பும் வழியில் 
கூைினார். “நான் நாறை மறுநாள் பிைாந்திய றமயத்திற்குச் ஷசல்கிறைன், 
அங்கு உன்றன பற்ைி றபசுகிறைன். அவர்கள் மூலம் உன்றன நகரில் 
உள்ை பள்ைிக்கு அனுப்புகிறைன். நீ றபாக விரும்புகிைாயா?" 

"ஆசிரியறை, நீங்கள் ஷசால்வறத நான் ஷசய்றவன்."  

 

ஒரு நகைம் என்ைால் என்னஷவன்றை ஷதரியாத றபாதும், டுய்ஷெனின் 
விருப்பம் மட்டுறம நகை வாழ்க்றகறய கனவு காண றபாதுமாய் 
இருந்தது. இப்றபாது றவறு எதுவும் றயாசிக்க முடியவில்றல. ஒரு நிமிடம் 
அது  

விசித்திைமாகவும் பயமாகவும் றதான்றும், அடுத்த நிமிடம் அங்கு ஷசல்ல 
துடித்றதன். 

அடுத்த நாள் பள்ைியில் நான் வகுப்புகைின் றபாது கனவு கண்றடன்: 
நான் நகைத்தில் யாருடன் இருப்றபன், எப்படி அங்கு வாழ்றவன்? 
யாைாவது எனக்கு தங்க இடம் ஷகாடுத்தால், அவர்களுக்கு விைகு 
ஷவட்டுதல், தண்ணரீ் ஷகாண்டு வருதல்,  துணி துறவத்தல் என 
அறனத்தும் ஷசய்றவன். திடீஷைன ஷவைிறய குதிறைகைின் காலடி 
சத்தங்கள் திடுக்கிட ஷசய்தது. குதிறைகள் மிக றவகமாக வந்து 
ஷகாண்டிருந்தன, அவர்கள் நிச்சயமாக எங்கள் பள்ைிறய நாசம் 
ஷசய்வார்கள். நாங்கள் அறனவரும் பதட்டத்துடன் 
றகட்டுக்ஷகாண்டிருந்றதாம். 



"நீங்கள் றவறலறயத் ஷதாடருங்கள், ஷவைிறய கவனம் ஷசலுத்த 
றவண்டாம்" என்று டுய்ஷென் விறைவாக கூைினார். 

கதவு றவகமாக திைந்து சுவரில் றபாய் றமாதியது. வாசலில் என் அத்றத 
நின்ைாள். அவள் முகத்தில் ஒரு ஷகாடிய சந்றதாசம் ஷதரிந்தது. டூய்ஷென் 
வாசல் வறை ஷசன்ைார். 

"எதற்காக இங்கு வந்துள்ைரீ்?" அவன் அவைிடம் றகட்டான். "இதில் நீ 
தறலயிட ஒன்றும் இல்றல. நான் என் மகறை திருமணம் ஷசய்து 
ஷகாடுக்க றபாகிறைன். இங்றக வா, சனியறன! ” அவள் என்றன றநாக்கி 
விறைந்தாள், ஆனால் டுய்ஷென் நடுவில் வந்து தடுத்தார்.  

 

"இங்றக பள்ைி குழந்றதகள் மட்டுறம இருக்கிைார்கள், திருமணத்திற்கு 
றபாதுமான வயதாகிய யாரும் இங்கு இல்றல," என்று அவர் 
றவண்டுஷமன்றை அறமதியாக கூைினார். 

"நாங்கள் அறதப் பார்த்து ஷகாள்கிறைாம். ஏய், ஆண்கறை, இந்த நாறய 
பிடித்து ஷவைிறய அறழத்துச் ஷசல்லுங்கள்." 

அவள் ஒரு குதிறைக்காைறன அறழத்தாள்; அது அந்த சிவப்பு-நரி 
ஷதாப்பி மனிதன். மற்ை இைண்டு ஆண்களும் 

கீழிைங்கினர். அவர்கள் கனமான குச்சிகறை றவத்திருந்தனர். 

 

டுய்ஷென் அறத இடத்தில நின்ைிருந்தார். 

 

"றகவலமான ஏறழ நாறய, எங்கள் ஷபண்கறைப் பற்ைி நீங்கள் 
உத்தைவிடலாம் என்று நிறனக்கிைாயா? என் வழியில் இருந்து விலகு! ” 
பருமனான மனிதன் உறுமினான், கைடிறய றபால் முன் நகை முயன்ைான். 

"உங்களுக்கு உள்றை நுறழய உரிறம இல்றல, இது ஒரு பள்ைி" என்று 
டுய்ஷென் கதறவ றவகமாகப் பிடித்துக் ஷகாண்டார். 

 

"நான் உன்னிடம் ஷசான்றனன் அல்லவா? அவன் இவ்வைவு நாள் இந்த 
நாறய இலவசமாக அனுபவித்து வருகிைான்" என கூச்சலிட்டாள் அத்றத.  

 

சிவப்பு முகம் ஷகாண்ட மனிதன் ஊதா நிைமாக மாைி, றகயில் சவுக்றக 
எடுத்தான்.  

 



டுய்ஷென் அவனுக்கு முன் விறைவாக இருந்தார். அவறன வயிற்ைில் 
உறதத்தார், அவன் கூச்சலிட்டு கீறழ விழுந்தான். ஒரு ஷநாடியில் மற்ை 
இருவரும் எங்கள் ஆசிரியர் மீது குதித்தனர். குழந்றதகள் உைத்த 
அழுறகயுடன் என்னிடம் ஒட்டிக்ஷகாண்டார்கள். என் பாவாறடறய 
குழந்றதகள் பிடித்து ஷகாள்ை, சண்றட நடந்த இடத்திற்கு விறைந்றதன். 

“ஆசிரியறை விடுங்கள்! அவறை காயப்படுத்தாதீர்கள்! என்றன 
அறழத்துச் ஷசல்லுங்கள், ஆனால் ஆசிரியறை காயப்படுத்தாதீர்கள்! ” 
நான் அழுறதன். 

 

டுய்ஷென் திரும்பினார். அவர் மீது இைத்தம் ஓடியது, முகத்தில் இருந்த 
றகாபம் பயமுறுத்தியது. உறடந்த கதவின் துண்டு ஒன்றை எடுத்து 
வசீினார். எங்கைிடம் கத்தினார்: 

"ஓடுங்கள், குழந்றதகறை வடீ்டிற்கு ஓடுங்கள், ஓடு, ஆல்டிஷந!" அவர்கள் 
ஆசிரியரின் றகறய உறடத்தனர்,  அவைது கூச்சல் ஒரு அலைலுக்கு 
உயர்ந்தது. மற்ஷைாரு றகயால் பின்னகர்ந்த டுய்ஷெறன, அந்த 
இருவரும் றபத்தியம் றபால் தாக்கினர்.  

“அடி அவறன அடி!  தறலயில் அடி ! அடித்து ஷகால்லு! ” 

என் அத்றதயும்  மற்றும் சிவப்பு முகம் ஷகாண்ட முைடனும் என்றனக் 
றகப்பற்ைினர். அவர்கள் என் பின்னறல கழுத்தில் சுற்ைி வறைத்து 
என்றன ஷவைிறய இழுத்தனர். நான் என் உடலில் இருந்த எல்லா 
வலிறமயுடனும் விடுபட முயன்றைன். அந்த ஷநாடியில் பள்ைித் றதாழிகள் 
ஒன்ைாகக் கூச்சலிட்டனர், பயந்து முடங்கிப்றபாய் வாறயக் கத்தினார்கள். 
டுய்ஷென் சுவரின் மீது சரிந்தார், இைத்தத்தால் நறனந்திருந்தார். 

“ஆசிரியறை!” 

 

ஆனால் டுய்ஷென் எனக்கு உதவ முடியவில்றல. அவைால் நிற்கறவ 
முடியவில்றல. அவர்கள் அடித்துச் ஷசல்லும்றபாது திணைினார். அவர் 
தறலறய உயர்த்த முயன்ைார், ஆனால் அவர்கள் அவறை மீண்டும் 
மீண்டும் தாக்கினர். நான் தறையில் வசீப்பட்றடன், என் றககள் 
கட்டப்பட்டிருந்தன. பின்னர் டுய்ஷென் சரிந்தார். 

 

“ஆசிரியறை!” 

 



என் வாய் மூடப்பட்டது, நான் ஒரு றசணத்தின் குறுக்றக றபாடப்பட்றடன். 
சிவப்பு மனிதன் ஏற்கனறவ குதிறை றமல் இருந்தான். அவன்  என்றன 
தனது றககைாலும் உடலாலும் நசுக்கினான். மற்ை இருவரும் தங்கள் 
றசணங்கைில் ஏைினர். என் அத்றத சபித்த படி அருகில் ஓடி வந்து என் 
தறலயில் அடித்தாள். 

"நீ இறதக் தாறன றகட்டாய்! இப்றபாது உன்றன விடுவிக்கிறைன்! உன் 
விறலமதிப்பற்ை ஆசிரியரிடம் இருந்தும் கூட!" 

 

ஆனால் அவர் முடிக்கவில்றல. திடீஷைன்று, "ஆல்டிஷந!" என்று கத்தினார். 

 

குதிறையிலிருந்து ஷதாங்கிக்ஷகாண்டிருந்த தறலறய சிைமப்பட்டு 
திருப்பிறனன். டுய்ஷென் எங்களுக்கு பின்னால் ஓடி வந்து 
ஷகாண்டிருந்தார். ஏைக்குறைய உடல் முழுவதும் ைத்தத்துடன், றகயில் 
ஒரு ஷபரிய இருந்தது 

கல்லுடன் ஓடி வந்தார். அவருக்குப் பின்னால் முழு வகுப்பும் 
கத்திக்ஷகாண்டும், அழுது ஷகாண்டும் வந்தது. 

“முைடர்கறை நிறுத்துங்கள்! ! நிறுத்துங்கள்! அவள் றபாகட்டும்! ஆல்டிஷந! ” 
டுய்ஷென் கத்தினார்.  

குதிறைகள் நின்ைன. டுய்ெறன தாக்கிய இைண்டு றபரும் அவறை 
றநாக்கி திரும்பிச் ஷசன்ைனர். உறடந்த றகயின் சட்றடறய பற்கைால் 
கடித்துக்ஷகாண்டு , கல்றல குைி பார்த்து வசீினார். குைி தவைியது. 
பின்னர் 

இருவரும் அவறை தங்கள் குச்சிகைால் தாக்கினர், டுய்ஷென் விழுந்தார். 
நான் மயக்கம் அறடவதற்கு முன் கண்ட காட்சி, குழந்றதகள் தங்கள் 
ஆசிரியரின் குப்புை கிடந்த உடலுக்கு பக்கத்தில்  ஓடி, பயந்து நின்ைனர். 

அவர்கள் என்றன எங்கு அறழத்துச் ஷசன்ைார்கள் என்று எனக்குத் 
ஷதரியவில்றல. நான் ஒரு விசித்திைமான கூடாைத்திற்கு வந்றதன். 
கூடாைத்தின் றமற்புை ஓட்றட வழிறய அந்தி மாறல நட்சத்திைங்கள் 
அறமதியாக எட்டிப் பார்த்தது. எங்றகா தூைத்தில் நதி ஓடும் சத்தமும், 
றமய்ப்பர்கைின் குைல்கறையும் றகட்க முடிந்தது.  

 

ஒரு கடுறமயான றதாற்ைம் ஷகாண்ட ஷபண்மணி வாடிய முகத்துடன் 
அடுப்பின் முன் அமர்ந்திருந்தார்.  



அவள் முகம் பூமிறயப் றபால இருட்டாக இருந்தது. நான் றவறு பக்கம் 
திரும்பிறனன் .... ஓ, நான் அவறன ஒரு பார்றவயால் ஷகால்ல றவண்டும் 
என்று விரும்பிறனன்! 

"ஏய், கருப்பி, அவறை எழுப்பு,"  சிவப்பு முகம் ஷகாண்ட முைடன் 
கூைினான். 

 

அந்த ஷபண் அருகில் வந்து, அவளுறடய கடினமான றகயால் என் 
றதாள்பட்றட பிடித்து உலுக்கினாள். 

 

“அவளுக்கு புரியச் ஷசய். அவள் கவறலப்பட றபாவதில்றல என்ைால், 
நான் அவைிடம் வார்த்றதகறை வணீாக்கப் றபாவதில்றல ” 

 

அவர் கூடாைத்றத விட்டு ஷவைிறயைினான்.  அந்த ஷபண் ஒன்றும் 
றபசாமல் மீண்டும் கீறழ அமர்ந்து ஷகாண்டாள். ஒருறவறை அவள் 
ஊறமயா? அவள் கண்கள் உயிர் இழந்து ஷவைித்துப் பார்த்தன. அறவ 
எஜமானைால் அடித்து அடிறமப்படுத்தப்பட்ட நாயின் கண்கள் றபால் 
இருந்தன. ஷகாடூைமான எஜமானர்கள் றகயில் கிறடக்கும் எறதயும் 
எடுத்து தறலயில் அடிப்பார்கள், நாயும் அதற்கு பழகி விடும். ஆனால் 
அதன் கண்கைில் ஒரு ஷவறுறம வந்து விடும். அறத நாம் பார்க்கும் 
நமக்கு உள்றை நடுங்கச் ஷசய்யும். அந்த ஷபண்ணின் கண்கறை 
பார்க்கும் றபாது நான் ஏற்கனறவ ஷசத்து புறதக்கப்பட்டது றபால் 
உணர்ந்றதன். நதியின் ஓறச றகட்காவிடில் நான் அறத உண்றம என்றும் 
நம்பியிருப்றபன். தண்ணரீ் பாறைகைின் மீது றமாதி கர்ஜித்து றவகமாக 
ஷசன்ைது. சுதந்திைமாய் ...! 

"அத்றத, உன்றன சபிக்கிறைன், நீ சீைழிந்து றபாவாய்!  நீ என் 
கண்ணரீிலும் இைத்தத்திலும் மூழ்கடிக்கப்படுவாய்! அன்று இைவு, நான் 
கற்பழிக்கப் பட்றடன். அப்றபாது எனக்கு பதிறனந்து வயதுதான். என்றன 
பலாத்காைம் ஷசய்தவனின் மகள்கறை விட நான் இறையவள். 

மூன்ைாவது நாைின் இைவில் அங்கிருந்து தப்பி விட முடிவுஷசய்றதன். 
சாறலயில் ஆபத்துகள் இருக்கும், பிடிபட வாய்ப்புகள் அதிகம், இருந்தும் 
என் உடலில் கறடசி மூச்சு வறை  றபாைாடுறவன், என் ஆசிரியர் 
டுய்ெறனப் றபால. 

 

சத்தமில்லாமல், கூடாைத்தின் நுறழவருறக வந்றதன். இருட்டில் அறத 
தூக்க முயற்சித்றதன். ஆனால் அது குதிறைறய கட்டும் கயிற்ைால் 



முடிச்சிட பட்டிருந்தது. ஷவைிச்சம் இல்லாமல் சிக்கலான முடிச்சுகறை 
அவிழ்க்க முடியும் என்ை நம்பிக்றக இல்றல. பிைகு கூடாைத்தின் 
துணியின் ஓைத்றத றமறல தூக்கி அடியில் புகுந்து ஷசல்ல முயற்சித்றதன், 
அதுவும் முடியவில்றல. அது ஷவைிப்புைமாக ஆணி அடித்து குதிறை 
கயிற்ைால் கட்ட பட்டுஇருந்தது. 

எனக்கு இருந்த ஒறை வாய்ப்பு ஏதாவது கூர்றமயான ஷபாருறைக் 
கண்டுபிடித்து, அறத றவத்து கதவு-மடல் மீது இருந்த கயிற்றை 
ஷவட்டுவதுதான். ஆனால் எனக்கு அகப்பட்டது ஒறை ஒரு மைக்குச்சி தான். 
ஷவறுத்துப்றபாய், அறத றவத்து கூடாைத்தின் பக்கவாட்டில் குழிபைிக்க 
ஆைம்பித்றதன். இது ஒரு பயனற்ை றவறல,  ஆனால் நான் றயாசிப்பறத 
எல்லாம் கடந்திருந்றதன். ஒன்று மட்டும் தான் என் புத்தியில் 
ஓடிக்ஷகாண்டு இருந்தது - அங்கிருந்து தப்பிப்பது அல்லது ஷசத்து மடிவது. 
அவனது ஷபரும் மூச்சிலிருந்தும், குைட்றட சத்தத்தில் இருந்தும் விடுபட 
றவண்டும். இங்கிருந்து தப்பித்து விட றவண்டும், அது மைணத்தால் தான் 
முடியும் என்ைாலும் கூட. கறடசி வறை அடிபணியாமல் றபாைாட 
றவண்டும். 

நான் ஒரு றவப்பாட்டி, அறயா, நான் அந்த வார்த்றதறயறய 
ஷவறுக்கிறைன்! யார், எந்த அழுகிய காலங்கைில் இந்த வார்த்றதறய 
கண்டுபிடித்தார்கள்? இைண்டாவது மறனவியாய் இருப்பறத விட 
றவஷைன்ன அசிங்கம் இருக்க முடியும், உடலிலும் ஆன்மாவிலும் 
அடிறமயாக ? கற்பழிக்க பட்ட, றமாசமாக நடத்தப்பட்ட, சுய கவுைவத்றத 
இழந்த ஆன்மாக்கறை! கல்லறையில் இருந்து எழுந்திருங்கள் ! 
தியாகிகறை, இந்த பழறமயான ஷவறுக்கத்தக்க இருண்ட உலகத்தில்  
நிலநடுக்கத்றத உருவாக்குங்கள்! நான் தான் உன்றன அறழக்கிறைன், 
நான், உங்கைில்  கறடசி ஷபண்ணாக இந்த ஷகாடுறமறய அனுபவித்து 
அறத மீைியவள்! 

 

அன்ைிைவு, இறத ஒரு நாள் நான் ஷசால்ல றவண்டும் என்று எனக்குத் 
ஷதரியாது. விைக்தியின் ஷவைியில், நான் தறைறய றதாண்டிக்ஷகாண்றட 
இருந்றதன். நிலம் பாறைகைாக இருந்தது, றதாண்டியது பயனைிக்க 
வில்றல. உறடந்த இைத்தம் வழியும் நகங்கைால் றதாண்டிக் 
ஷகாண்டிருந்றதன். ஒரு றகறய விடும் அைவுக்கு ஆழமான குழி 
றதாண்டிய றபாது ஷபாழுது விடிந்து விட்டிருந்தது. நாய்கள் குறைக்க 
ஆைம்பித்தன, மக்கள் எழுந்தார்கள். குதிறைகைின் ஒரு கூட்டம் ஆற்ைின் 
குறுக்றக ஷசன்ைது. பின்னர் ஒரு ஆட்டு மந்றத ஷசன்ைது, ஷசருமிக் 
ஷகாண்டு. அதன்பிைகு யாறைா ஷவைியில் உள்ை கயிற்றை அவிழ்க்கத் 
ஷதாடங்கினர், பின்னர் 



கூடாைம் அவிழத் ஷதாடங்கியது. ஷசய்தது அந்த அறமதியான கருப்பு 
ஷபண்மணி. 

அப்படி என்ைால் அவர்கள் கிைம்ப தயாைாகிைார்கள். திடீஷைன்று றநற்று 
நடந்த உறையாடலின் ஞாபகம் வந்தது :  அவர்கள் இன்று காறல 
ஷதாடங்கப் றபாகிைார்கள், இங்கிருந்து கணவாய்க்கு ஷசன்று பின்னர் 
மறலக்கு பின்புைம் றகாறட காலத்றத கழிக்க றபாகிைார்கள். எனது 
அவலநிறல றமலும் நம்பிக்றக அற்று றபானது, அங்கிருந்து தப்பிப்பது 
நூறு மடங்கு கடினமாக இருக்கும். 

நான் றதாண்டிய துறையின் மூலம் தப்பி ஷசல்லக்கூட நான் 
முயலவில்றல. என்ன பயன்? கருப்பு ஷபண் 

அந்த குழிறயயும் அருகில் இருந்த மண் குவியறலயும் கவனித்தாள், 
எதுவும் றபசவில்றல. அவள் ஷசய்வறத அறமதியாக ஷசய்து ஷகாண்றட 
இருந்தாள். இந்த உலகில் அவளுக்கு எதுவும் இல்றல என்பது றபால 
அவளுறடய நடத்றதயிலும், ஷசய்யும் ஷசயலிலும் முழுறமயான 
அலட்சியம் இருந்தது. அவள் கணவறனக் கூட எழுப்பவில்றல; அவனிடம் 
மூட்றட கட்ட உதவி றகட்கத் கூட துணியவில்றல. அவன் மறல 
அடிவாைத்தில் தூங்கும் கைடி றபால்  றபார்றவகள் மற்றும் ஃபர் 
றகாட்டுகள் குவியலின் அடியில் குைட்றட விட்டு தூங்கி 
ஷகாண்டிருந்தான். 

அறனத்து கூடாைத் துணிகளும் சுருட்டப்பட்டிருந்தன. நான் ஒரு கூண்டில் 
இருந்தறதப் றபால அமர்ந்திருந்றதன், ஆற்ைின் மறுபுைம் மாட்டு 
வண்டிகைிலும் குதிறைகைிலும் மூட்றடகறை ஏற்றுவறத பார்த்துக் 
ஷகாண்டிருந்றதன். அவர்கைிடம் மூன்று ஆண்கள் ஏறதா விசாரித்து விட்டு 
எங்கறை றநாக்கி குதிறையில் வந்தார்கள். 

முதலில் எல்றலாறையும் ஒன்ைாக கூட்டிச் ஷசல்ல அவர்கள் வருகிைார்கள் 
என்று நிறனத்றதன்.ஆனால் கவனமாக பார்த்த பிைகு மூர்ச்றசயாறனன். 
ஒருவர் டுய்ஷென், மற்ை இருவரும் ைாணுவ ஷதாப்பியும் சிவப்பு 
றதாள்பட்றட ஷகாண்ட இைாணுவ உறடயும் அணிந்திருந்தனர். 

நான் மிகவும் திறகத்துப் றபாயிருந்றதன்; என்னால் சத்தம் கூட எழுப்ப 
முடியவில்றல. என் ஆசிரியர் உயிருடன் இருந்தார்! என்ன மகிழ்ச்சி! 
ஆனால் என் ஆத்மா இருண்டு றபாயிருந்தது: நான் தூய்றமயானவள் 
அல்ல, அழுக்கறடந்துவிட்றடன்.  

 

டுய்ஷென் தறலயில் கட்டுடன், அடிபட்ட றகறய கழுத்தில் கட்டி 
ஷதாங்க விட்டிருந்தார். அவர் தறையில் குதித்து, கூடாைத்றத றநாக்கி 
விறைந்தார். சிவப்பு முக முைடனின் றபார்றவறய பற்ைி இழுத்தார்.  

 



"எழுந்திரு!" அவர் கத்தினார். 

அந்த முைடன் தறலறய உயர்த்தி, கண்கறைத் றதய்த்து, டுய்ஷெறன 
தீடிஷைன்று தாக்க வந்தான். ஆனால் ைாணுவ வைீர்கைின் துப்பாக்கி 
இைண்டும் அவறன குைிபார்க்க பின் வாங்கிக் ஷகாண்டான். டுய்ஷென் 
அவறன கழுத்றத பிடித்து தூக்கி உலுக்கி தன் முகத்றத அவனுக்கு 
றநறை ஷகாண்டு ஷசன்ைார். 

 

"குரூை பன்ைி," அவைது காய்ந்து றபான உதடுகளுடன் சீைினார். "நீ றபாய் 
றசை றவண்டிய இடத்துக்குப் றபாவாய் இப்றபாது! வா !" 

அவன் அறமதியாக முன் நகர்ந்தான், ஆனால் டுய்ஷென் அவனின் 
றதாறை அழுத்தித் திருப்பி கடுறமயான குைலில் ஷசான்னார்: 

 

"நீ மிதித்த புல் என்று அவறை நிறனக்கிைாயா ? அவறை 
அழித்துவிட்டதாக நிறனக்கிைாயா? இல்றல ைத்தக்காட்றடரிறய, இல்றல! 
உன் நாட்கள் முடிந்து விட்டன. இனி வரும் காலம் அவளுறடயது! 
உனக்கு முடிவு வந்து விட்டது." 

 

சிவப்பு முகம் ஷகாண்ட மனிதன் தனது காலணிகறைக் கட்டிக்ஷகாள்ை 
அனுமதிக்கப்பட்டான், அதன் பிைகு அவன் றககள் கட்டப்பட்டு ஒரு 
குதிறையில் இழுத்துச் ஷசல்லப்பட்டான். வைீர்கைில் ஒருவர் குதிறைறய 
இழுத்துச் ஷசல்ல, மற்ஷைாருவர் பின்னால் சவாரி ஷசய்து ஷசன்ைார். நான் 
டுய்ஷெனின் குதிறையில்  ஏைிக்ஷகாள்ை, அவர் உடன் நடந்தார். 

நாங்கள் கிைம்ப  ஷதாடங்கியறபாது, ஒரு சத்தம் மிகவும் 
காட்டுத்தனமாக இருந்தது.  அது மனித குைல் றபால ஷதரியவில்றல. அது 
அந்த கருப்பு ஷபண்மணி. எங்களுக்கு பின்னால் கத்திக்ஷகாண்றட ஓடி 
வந்தாள். ஷவைித்தனமாக அவள் கணவறன குதித்து, அவனது 
ஷதாப்பிறய கல்லால் தட்டினாள்.  

 

“நீ உைிஞ்சிய இைத்தத்திற்காக இறத எடுத்துக் ஷகாள், நச்சுப்பாம்றப! 
உன்றன நான் உயிருடன் விடமாட்றடன்!” அவள் குைலின் உச்சியில் 
கத்தினாள். இவ்வைவு வருட திருமண வாழ்க்றகயில் அவள் ஒருறபாதும் 
தறல தூக்கியதில்றல. குவிந்திருந்த மனக்கசப்பு  எல்லாம் உறடந்தது. 
அவைது அழுறக பள்ைத்தாக்கின் பாறைகைில் பட்டு எதிஷைாலித்தது. 
அவள் கணவறன றநாக்கி பாய்ந்தாள். றசணத்தில் பயந்திருந்த அவறன 



றநாக்கி மண், சாணம்  மற்றும்  கற்கறை சபித்துக்ஷகாண்றட வாரி  
வசீினாள். 

“நீ கால் றவத்த இடத்தில் புல் வைைாது! உன் உடல் வயலில் வசீப்படும் ! 
காக்றககள் உன் கண்கறை ஷகாத்தி எடுக்கட்டும். உன் முகத்றத நான் 
மீண்டும் பார்க்கக்  கூடாது! பிசாறச றபா, றபா, றபா ! " 

அவள் மூச்சு வாங்கிவிட்டு மீண்டும் கூச்சலிட்டாள். அவளுறடய 
தறலமுடி காற்ைில் அறலயின் ஆடியது. 

 

அது ஒரு ஷகட்ட கனவு றபால இருந்தது. நான் மயக்கமாக 
ஷநாறுக்கப்பட்டு பரிதாபமாக இருந்றதன். டுய்ஷென் கடிவாைத்றத 
பிடித்து என் குதிறைறய வழிநடத்திச் ஷசன்ைார். அவர் தறல தாழ்ந்து 
மவுனமாக நடந்தார். 

 

முடிவில் அந்த பள்ைத்தாக்றக தாண்டி ஷசன்றைாம். வைீர்கள் முன் 
ஷசன்றுவிட்டனர். இப்றபாது டுய்ஷென் 

குதிறைறய நிறுத்தி, கண்கைில் றவதறனயுடன் முதல் முறையாக 
என்றனப் பார்த்தார். 

“நான் உன்றனத் தவைவிட்றடன், உன்றனப் பாதுகாப்பாக 
றவத்திருக்கவில்றல, ஆல்டிஷந. என்றன மன்னித்துவிடு ” என்று என் 
றகறய எடுத்து அவர் கன்னத்தில் அழுத்திக் ஷகாண்டார். "நீ என்றன 
மன்னித்தாலும், நான் ஒருறபாதும் என்றன மன்னிக்க மாட்றடன்." 

 

நான் என் குதிறையின் கழுத்றத அறணத்துக் ஷகாண்டு அழுறதன். 
டுய்ஷென் என் அருகில் நின்று, தறலமுடிறயக் றகாதிக்ஷகாண்டு 
என்றன அழு விட்டார். 

 

"வா, ஆல்டிஷந, றபாகலாம்," என்று கறடசியாக கூைினார். உன்னிடம் 
ஒன்று ஷசால்லறவண்டும்.  நான் றநற்று முன்தினம் மாவட்ட அலுவலகத்து 
ஷசன்ைிருந்றதன். நீ பள்ைிக்குச் ஷசல்கிைாய், நகைத்தில், ” 

 

நாங்கள் ஷதைிவான, சத்தமில்லாமல் ஓடிக்ஷகாண்டிருந்த சிைிய நதியின் 
அருறக வந்தறபாது, டுய்ஷென் நின்ைார்.  

"ஆல்டிஷந, முகத்றத கழுவிக்ஷகாள்" என்று அவர் தனது சட்றடப் றபயில் 
இருந்து ஒரு றசாப்புக்கட்டிறய  எடுத்துக் ஷகாடுத்தார். "இறதா, இறத 



எடுத்துக்ஷகாள், றவண்டும் என்ைால் நான் குதிறைறய றமய்ச்சலுக்கு 
அறழத்துச் ஷசன்று வருகிறைன். நீ ஆறடறய அகற்ைி நன்ைாக நதியில் 
நீைாடு, நடந்தது அறனத்றதயும் மைந்துவிடு, அறத ஒருறபாதும் 
நிறனக்காறத. நதியில் நீந்து ஆல்டிஷந, அது மனதுக்கு அறமதிறய 
ஷகாடுக்கும், சரியா ?" 

சரிஷயன்று தறல அறசத்றதன். டுய்ஷென் ஷசன்ை பிைகு, ஆறடகறை 
கழட்டி விட்டு நீரில் ஷமதுவாக இைங்கிறனன். ஷவள்றை, நீல, பச்றச 
மற்றும் சிகப்பு கூழாங்கற்கள் கீழிருந்து என்றன றநாக்கின.  

தண்ணரீ் நீல நிைத்தில் என் கணுக்காறல சலப்புடன் சுழன்ைது. 
தண்ணறீை றககைால் மார்பின் மீது வாரி இறைத்றதன். அது என்றன 
குறுகுறுப்பூட்டி கீறழ இைங்கியது. முதன் முறையாக மூன்று நாட்கைில் 
சிரித்றதன். ஓ, அது சிரிப்பது அவ்வைவு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. 
தண்ணறீை மீண்டும் மீண்டும் இறைத்துக்ஷகாண்றடன், பின்பு நீரின் 
உள்றை குதித்றதன். றவகமான நீறைாட்டம் என்றன கறைக்கு ஷகாண்டு 
வந்தது; எழுந்து மீண்டும் ஓறடயில் மூழ்கிறனன். 

“ஓ நதிறய, அந்த மூன்று நாட்கைின் அசுத்தத்றதயும் அசிங்கத்றதயும் 
எடுத்துச் ஷசல்லு! ஓ நீறை, என்றன உன்றனப் றபால சுத்தமாக்கு! ” என 
முணுமுணுத்றதன். 

 

நமக்கு ஷபாக்கிெமான நிறனவுகறை ஷகாடுத்த இடத்தில் நம்முறடய 
காலடி தடத்றத விட்டுட்டு வைமுடிவதில்றலறய, ஏன் ? நானும் 
டுய்ஷெனும் மறலயில் இருந்து இைங்கி வந்த பாறதறய கண்டுபிடிக்க 
முடிந்தால், நான் என் ஆசிரியரின் காலடித்தடங்கறை தறையில் விழுந்து 
முத்தமிடுறவன். அந்த பாறத எனக்கு இந்த உலகில் உள்ை எந்த 
பாறதறய விடவும் ஷநருக்கமானது. நான் அந்த நாறை, அந்த பாறதறய, 
நான் மீண்டும் வாழ்க்றகக்கு வந்த வழிறய, என்மீது எனக்கு வந்த 
உறுதிறய, புதிய நம்பிக்றகறய, ஷவைிச்சத்றத வணங்கிறனன்..... அன்று 
பிைகாசித்த சூரியனுக்கு நன்ைி, பூமிக்கு நன்ைி ... 

இைண்டு நாட்களுக்குப் பிைகு, டுய்ஷென் என்றன ையில் நிறலயத்திற்கு 
அறழத்துச் ஷசன்ைார். 

 

எனக்கு இவ்வைவு நடந்த பிைகு, நான் கிைாமத்தில் இருக்க 
விரும்பவில்றல. என் வாழ்க்றக புதிய இடத்தில் ஷதாடங்கப் 
படறவண்டும். றசக்காலும் கர்த்தன்றபயும் என்றன பயணத்திற்கு 
தயார்படுத்தினர்; அவர்கள் என்றன உற்சாகப்படுத்தினர். உணவு 
மூட்றடகறை கட்டிவிட்டு, குழந்றதகறைப் றபால அழுதனர். எங்கள் 
அண்றட வடீ்டார் பலர் விறடஷபை வந்தனர், அவர்கைில் சண்றடயிடும் 



சதியம்குல்லும் ஒருவர். நான் கிைாமத்றத விட்டு  ஷவைிறயறுவதற்கான 
முடிறவ மக்கள் ஏற்றுக்ஷகாண்டனர். 

"கடவுள் உன்னுடன் இருப்பார் குழந்றத," சதிம்குல் என்னிடம் கூைினார். 
“இனி உன் பாறத ஷதைிவாக இருக்கும்! பயப்படாறத! உன் ஆசிரியர் 
உனக்கு கற்பித்த படி நட, நீ நன்ைாக இருப்பாய். நீ என்ன 
நிறனத்தாலும், நாங்களும் சில விெயங்கறை புரிந்து ஷகாள்ை 
ஆைம்பித்து விட்றடாம்" 

 

எங்கள் பள்ைி குழந்றதகள் நீண்ட றநைம் வண்டியின் பின்னால் ஓடி 
வந்து விறட ஷகாடுத்தார்கள் ... 

 

தாஷ்கண்டில் உள்ை குழந்றதகள் காப்பகத்திற்கு இன்னும் பல 
இறைஞர்கள் என்னுடன் இருந்தார்கள். ஷலதர் ஜாக்ஷகட் அணிந்த ஒரு 
ைஷ்யப் ஷபண்மணி ையில் நிறலயத்தில் எங்களுக்காக காத்திருந்தார். 

பிற்காலத்தில் எத்தறன முறை ையில் என்றன மறலயில் உள்ை அந்த 
சிைிய பாப்லர்-நிழல் ஷகாண்ட ையில் நிறலயத்றத கடந்து ஷசன்ைது! 
நான் என் இதயத்தில் பாதிறய  என்ஷைன்றும் அங்றகறய விட்டுவிட்றடன் 
என்று நிறனக்கிறைன்! 

ஏறதா மிகவும் றசாகமாக இருந்தது. மனம் உறடந்திருந்த அந்த வசந்த 
கால மாறலயும் இைஞ்சிவப்பாக ஒைிர்ந்தது. நாங்கள் பிரியும் நாள் 
என்று அந்த அந்திமாறல அைிந்தது றபால் இருந்தது. டுய்ஷென் துயைம் 
இல்லாதது றபால் காட்டிக்ஷகாள்ை முயன்ைார், ஆனால் அவைது வலி நான் 
அைிந்றதன். ஏஷனன்ைால் அறத வலி என் ஷதாண்றடயில் ஒரு சூடான 
கட்டி றபால் அறடத்தது. அவர் அருகில் நின்று என் கண்கறை பார்த்துக் 
ஷகாண்டிருக்க, அவைது றககள் எனது தறலமுடிறய, முகத்றத, 
றகாட்டின் ஷபாத்தாறன தடவி ஷகாண்டிருந்தன.  “என்னால் முடிந்தால், 
நான் உன்றன ஒருறபாதும் விடமாட்றடன், ஆல்டிஷந.  ஆனால் உன் 
வழியில் நிற்க எனக்கு உரிறம இல்றல. நீ நன்ைாக படிக்க றவண்டும். 
நான் கல்வியைிவு அற்ைவன். நீ றபாகறவண்டும்; அதுதான் நல்லது ... 
ஒருறவறை நீ  ஒரு உண்றமயான ஆசிரியறயயாக வருவாய். அப்றபாது 
நீ நம் பள்ைிறய நிறனவு ஷகாண்டு சிரிப்பாய். அது அப்படிறய 
இருக்கட்டும், அப்படிறய இருக்கட்டும் ... ” 

 

பள்ைத்தாக்கில் ஒரு எதிஷைாலிறய உருவாக்கி, தூைத்திலிருந்து ையில் 
வரும் சத்தம் றகட்டது. பின்னர்  



அதன் விைக்குகள் ஷநருங்குவறத பார்த்றதாம். காத்திருந்த 
கூட்டத்தினரிறடறய பைபைப்பு ஏற்பட்டது. 

"இன்னும் ஒரு நிமிடத்தில் நீ றபாய்விடுவாய்," என்று குைலில் ஒரு 
நடுக்கத்துடன் டுய்ஷென் கூைினார். "மகிழ்ச்சியாக இரு ஆல்டிஷந. 
நன்ைாக படி, படிக்க றவண்டும், அதுதான் முக்கியம். ” 

 

என்னால் றபச முடியவில்றல, அழுறக என் ஷதாண்றடறய அறடத்தது. 

“அழாறத, ஆல்டிஷந” அவர் என் கண்கறைத் துறடத்துக் ஷகாண்றட 
கூைினார். திடீஷைன்று நிறனத்தவைாய் : “நீங்களும் நானும் நட்ட பாப்லர் 
மைக்கன்றுகறை நாறன வைர்க்கிறைன். நீ ஒரு முக்கிய நபைாய் திரும்பி 
வரும்றபாது, அது அழகாக வைர்ந்திருப்பறத காண்பாய். 

ையில் வந்து றசர்ந்தது. கணகண சத்தத்துடன் ஷபட்டிகள் நின்ைன. 

 

"சரி, நாம் விறடஷபை றவண்டும்," டுய்ஷென் என்றன கட்டி ஷநற்ைியில் 
அழுத்தமாக முத்தமிட்டார். "நல்லறத நடக்கும் உனக்கு, ஷசன்று வா என் 
அன்றப ... பயப்படாறத, எப்ஷபாழுதும் றதரியமாக இரு ..." 

 

நான் படி றமல் ஏைி நின்று திரும்பிப் பார்த்றதன். அந்த தருணத்றத நான் 
ஒருறபாதும் மைக்க மாட்றடன்: டுய்ஷென், அவைது ஷதாங்கிய றகயுடன் 
கண்கலங்க என்றன பார்த்து ஷகாண்டிருந்தார். என்றன ஷதாட 
நிறனத்தவர் றபாறல முன்றனாக்கி வந்தார் ஆனால் அந்த றநைத்தில் 
ையில் நகர்ந்தது. 

“குட்றப ஆல்டிஷந! றபாய் வா என் சுடறை! ” அவர் அறழத்தார். 

 

“குட்றப, ஆசிரியர்! ஷசன்று வருகிறைன், என் அன்றப, அன்பான 
ஆசிரியறை! ” 

 

டுய்ஷென் ையிலின் அருறக ஓடி வந்தார், அவர் பின்னால் சாய்ந்து 
திடீஷைன மீண்டும் ஓடி வந்து கூச்சலிட்டார்: “ஆல்டிஷந!” 

அவைது குைலில், முக்கியமான ஒன்றை நிறனவு ஷகாண்டது றபால் 
அவசைம் இருந்தது. ஆனால் காலம் கடந்து விட்டது, அவரும் அறத 
அைிந்தார். இன்று வறை அவைது கறடசி கூச்சல் என்னுள் 
றகட்டுக்ஷகாண்றட இருக்கிைது, அவர் மனதின் ஆழத்தில் இருந்து வந்த 
அந்த கூச்சல். 



ையில் ஒரு சுைங்கப்பாறதயில் மூழ்கி, றநைான சாறலயின் மீது ஷவைிறய 
வந்து, றவகத்றத றசகரித்து, என்றனச்  

கசாக் சமஷவைி வழியாக ஒரு புதிய வாழ்க்றகக்கு கூட்டிச்ஷசன்ைது ... 

 

விறடஷபறுகிறைன் ஆசிரியறை, விறடஷபறுகிறைன் எனது முதல் பள்ைிறய, 
விறடஷபறுகிறைன் எனது குழந்றதப்பருவறம, விறடஷபறுகிறைன் எனது 
முதல் காதறல  ... 

டுய்ஷென் கனவு கண்ட அந்த ஷபரிய நகைத்தில் நான் வாழ்ந்றதன். அவர் 
எங்கைிடம் கூைிய ஷபரிய ஜன்னல்கள் ஷகாண்ட ஒரு ஷபரிய பள்ைிக்குச் 
ஷசன்றைன்.  உயர்நிறலப் பள்ைி படிப்றப முடித்த பிைகு, கல்லுரியில் 
றசை மாஸ்றகாவிற்கு அனுப்பப்பட்றடன். 

அந்த நீண்ட ஆண்டுகள் ஆய்வில் எதிர்ஷகாண்ட சிைமங்கள், விைக்திறய 
நான் அைிந்த றநைங்கள், அந்த அைிறவ நான் ஒருறபாதும் அறடய 
மாட்றடன் என்று எனக்குத் றதான்ைியது! ஆனால் நான் 
றதாய்ந்துவிடவில்றல; றதால்வியுைவும் மாட்றடன். ஏஷனனில் நான் என் 
ஆசிரியருக்கு கடறமப்பட்டிருக்கிறைன். விெயங்கள் கடினமாக 
இருக்கும்றபாது அவறைப் பற்ைிய எண்ணறம எனக்கு தாக்குப்பிடிக்கும் 
சக்திறயக் ஷகாடுத்தது. நான் புதிதாக ஆைம்பிக்க றவண்டியிருந்ததால், 
மற்ைவர்கள் எைிதாக புரிந்துஷகாண்டது கூட எனக்கு கடினமுயற்சி 
றதறவப்பட்டது.   

உயர்நிறலப் பள்ைியில் படிக்கும் றபாது, நான் டுய்ஷெனுக்கு ஒரு கடிதம் 
எழுதிறனன். நான் அவறை றநசிக்கிறைன் என்றும், அவருக்காக 
காத்திருக்கிறைன் என்றும் எழுதிறனன். அவரிடம் இருந்து பதில் வைவில்ல. 
நான் மீண்டும் எழுதவில்றல. அவர் தன்றனயும், எனக்கு 
மகிழ்ச்சிறயயும் மறுத்தார் என்று நிறனக்கிறைன், அதனால் நான் 
படிப்றப விட்டு விட கூடாஷதன்று. அவர் ஷசய்தது சரிதான் ... அல்லது 
றவறு ஏதாவது காைணமா? சந்றதகங்கள், றவதறன என நான் 
அனுபவித்த அந்த நாட்கள்! 

எனது முதல் பட்டம் மாஸ்றகாவில் எனக்கு வழங்கப்பட்டது, அங்கு நான் 
எனது ஆய்வைிக்றகறய சமர்பித்றதன். அது எனக்கு ஒரு ஷபரிய, 
முக்கியமான ஷவற்ைியாக இருந்தது. அந்த பைபைப்பான ஆண்டுகைில் 
நான் ஒருறபாதும் வடீ்டிற்கு றபாகவில்றல. பின்னர் றபார் மூண்டது. அந்த 
இறலயுதிர்காலத்தின் இறுதியில், ஃப்ைன்ஸ் (Frunze) ஷசல்லும் வழியில், 
டுய்ஷெறன பிரிந்த அந்த சிைிய ையில் நிறலயத்தில் இைங்கிறனன். 
அதிர்ஷ்டம் என்னுடன் இருந்தது: எங்கள் கிைாமத்திற்கு ஷசல்லும் ஒரு 
குதிறை வண்டி  அங்றக நின்ைது. 



றபாரின் கடுறமயான நாட்கைில் மட்டுறம நான் திரும்பி வந்த என் 
அன்பான ஊர்! புதிய கிைாமங்களுடன் மாற்ைம் அறடந்த ஊறை 
பார்க்கும் றபாது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. புதிதாக பயிரிடப்பட்ட 
வயல்கள், புதிய சாறலகள் மற்றும் பாலங்கள், ஆனால் றபாரின் பாதிப்பு 
மகிழ்ச்சிறய சிறதத்தது. 

நாங்கள் கிைாமத்றத ஷநருங்கும்றபாது எனக்கு உற்சாகம் ஏற்பட்டது. 
தூைத்திலிருந்து நான் ஷதருக்கறை,  

வடீுகள் மற்றும் பழத்றதாட்டங்கறை பார்த்றதன். பின்னர் எங்கள் பள்ைி 
இருந்த மறலயின் மீது என் பார்றவறயத் திருப்பிறனன். இைண்டு 
உயைமான பாப்லர்கள் பக்கம் பக்கமாக நின்ைிருந்தன. மூச்சறடத்து 
றபாறனன். அறவ காற்ைில் ஷமதுவாக ஆடிக்ஷகாண்டிருந்தன. பின்னர், 
என் வாழ்க்றகயில் முதல்முறையாக அவறை ஷபயரிட்டு அறழத்றதன், 
நான் எப்றபாதும் ஆசிரியர் என்றை அறழத்த மனிதறை. 

“டுய்ஷென்,” நான் ஷமதுவாக அறழத்றதன். “நீங்கள் எனக்காக ஷசய்த 
அறனத்திற்கும் நன்ைி, டுய்ஷென்! நீங்கள் என்றன நிறனத்து 
ஷகாண்டுதான் இருந்திருக்கிைரீ்கள்..,  நீங்கள் உங்கள் வார்த்றதறய 
காப்பாற்ைி விட்டீர்கள்.... உங்கறைப் றபாலறவ, டுய்ஷென். 

 

என் கண்கைில் கண்ணரீ் வை ஆைம்பித்தது. 

 

"என்ன ஆயிற்று?" இைம் டிறைவர் பதட்டத்துடன் றகட்டார். 

"ஒன்றுமில்றல. இங்றக யாறையும் உங்களுக்குத் ஷதரியுமா? ” 

 

"ஓ, எல்றலாறையும் நான் அைிறவன். ” 

 

“உங்களுக்கு டுய்ஷென் ஷதரியுமா? முன்பு இங்கு பள்ைி நடத்தினார். ” 

 

“டுய்ஷென்? அவர் ைாணுவத்திற்கு றபானார். நாறன அவறை றசர்க்றக 
அலுவலகத்திற்கு அறழத்துச் ஷசன்றைன் இறத வண்டியில்." 

நான் அவறை அங்றகறய விட ஷசான்றனன். நான் என்ன ஷசய்ய 
றவண்டும்? வடீு வடீாகத் றபாய் ஷதரிந்தவர்கறை பார்ப்பதா? இல்றல, 
இது றபான்ை றநைத்தில் என்னால் அறத ஷசய்ய முடியவில்றல. 
டுய்ஷெனும் அங்கில்றல, றபாரில் சண்றடயிட்டுக் ஷகாண்டிருந்தார். 
மற்ஷைாரு விெயம்: நான் ஒருறபாதும் என் அத்றத மாமாவின் வடீ்டில் 



கால் றவக்க மாட்றடன் என்று சத்தியம் ஷசய்திருந்றதன். ஒருவர் பல 
விெயங்கறை மன்னிக்க முடியும் ஆனால் அவர்கள் ஷசய்த ஷகாடூைமான 
குற்ைத்றத யாைாலும் மன்னிக்க முடியும் என்று றதான்ைவில்றல. நான் 
திரும்பி வந்றதன் என்று கூட அவர்கள் அைிய கூடாது என்று 
நிறனத்றதன். அதனால் நான் சாறலறய விட்டுவிட்டு, மறலயிலிருந்த 
பாப்லர்கைிடம் ஷசன்றைன். 

ஆ என் பாப்லர்கள், என் அழகான பாப்லர்கள்! இைம் கன்றுகைாக 
இருந்ததில் இருந்து உங்கைின் அடியில் எவ்வைவு தண்ணரீ் 
பாய்ந்திருக்கின்ைன. உங்கறை பார்த்து பார்த்து வைர்த்த அந்த 
மனிதனின் கனவு நிறனவாகி விட்டது. அப்புைம் ஏன் 
முணுமுணுக்கிைரீ்கள், என்ன றசாகம் ?  கடந்து றபான 
றகாறடக்காலத்திற்காக புலம்புகிைரீ்கைா அல்லது குைிர்ந்த காற்று 
உங்கள் இறலகறை கிழித்து எைிவதால்  புகார் ஷசய்கிைரீ்கைா? அல்லது 
உங்களுறடய அடித்தண்டு மக்கைின் றவதறனக்காகவும் 
துக்கத்திற்காகவும்  வருத்தப்படுகிைரீ்கைா? 

ஆம், குைிர்காலம்தான், குைிர் இருக்கும், பனிப்புயல் இருக்கும், ஆனால் 
பின்னர் மீண்டும் வசந்த காலம் வரும்…. 

மஞ்சள் நிை இறலகைின் சலசலப்றபக் றகட்டுக்ஷகாண்டு நீண்ட றநைம் 
அங்றகறய இருந்றதன். மைத்தின் அடியில் உள்ை வாய்க்கால் சமீபத்தில் 
சுத்தம் ஷசய்யப்பட்டுள்ைன. புதிதாக றதாண்டப்பட்டு மண்ஷவட்டியின் 
தடம் ஷதரிந்தது. வாய்க்காறல நிைப்பும் ஷதைிவான நீரில் சிைிய 
சூழலுடன் ஷசன்ைது, அதன் மீது பாப்லர்கைின் மஞ்சள் இறலகள் 
மிதந்தது. 

நான் நின்ை இடத்திலிருந்து புதிய பள்ைி கட்டிடத்தின் கூறைறய காண 
முடிந்தது. எங்கள் பறழய பள்ைியின்  தடயமும் இல்றல ... 

நான் மீண்டும் சாறலக்குச் ஷசன்று பார்த்த முதல் வண்டியில் ையில் 
நிறலயத்திற்கு ஏைிறனன். 

றபாரின் பின் ஷவற்ைி வந்தது. குழந்றதகள் ஷபருறமயுடன் தங்கள் 
புத்தகங்கறை தந்றதயின் ஷபட்டியில் பள்ைிக்கு எடுத்துச் ஷசன்ைனர். 
ஆண்கள் றபாரில் இருந்து திரும்பி வந்து ஆண்கைின் றவறலகறை 
ஷசய்து ஷகாண்டிருந்த ஷபண்கறை விடுவித்தனர். றபாரில் கணவர்கறை 
இழந்த விதறவகள் அழுது தீர்த்து தங்கள் தனிறமக்கு பழகிக் 
ஷகாண்டிருந்தனர்.  தங்கள் அன்பானவர்களுக்காக இன்னும் 
காத்திருந்தவர்களும் இருந்தனர். 

எனக்கும் டுய்ஷெறனப் பற்ைி எதுவும் ஷதரியவில்றல. குர்குறைவிலிருந்து 
நகருக்கு வந்தவர்கள் அவர்  



காணாமல் றபானவர்கைின் பட்டியலில் உள்ைதாக கூைினர்.  றசாவியத் 
கிைாமதிற்கு இது குைித்து அைிவிப்பு வந்துள்ைது. 

 

"அவர் ஷகால்லப்பட்டிருக்கலாம்," என்று அவர்கள் கூைினர். "நீண்ட காலம் 
கடந்துவிட்டது, இன்னும் அவறைப் பற்ைி எந்த ஷசய்தியும் இல்றல." 

 

எனறவ என் ஆசிரியர் திரும்பி வைவில்றல. நாங்கள் விறடஷபற்ை அந்த 
மைக்கமுடியாத நாள்தான் எங்கைின்  கறடசி சந்திப்பு... 

என் கடந்த காலத்தின் இந்த பக்கங்கறைத் திருப்பும் வறை, என் 
இதயத்தில் இவ்வைவு வருத்தமும் துக்கமும் இருந்தறத நான் 
அைியவில்றல.  

 

1946 வது வருடம் இறலயுதிர்காலத்தின் பிற்பகுதியில், டாம்ஸ்கில் உள்ை 
பல்கறலக்கழகத்திற்கு ஒரு அைிவியல் சார்ந்த பணிக்கு 
அனுப்பப்பட்றடன். 

முதன் முறையாக றசபரீியாவுக்கு ையிலில் பயணம் ஷசய்றதன். 
இறலயுதிர்காலத்தின் பிற்பகுதியில் நாடு கடுறமயானதாகவும் 
தறடஷசய்யப்பட்டது றபாலவும் றதான்ைியது. இருண்ட பழறமயான 
காடுகள் கடந்து றபாயின. அங்கங்றக சமன்ஷசய்ய பட்டு கறுப்பு நிை 
புள்ைிகள் றபால குடிறசகைின் கூறைகள் இருந்தன . அதன் 
புறகறபாக்கிகைிலிருந்து ஷமல்லிய ஷவள்றை புறக வந்து 
ஷகாண்டிருந்தது. முதல் பனி பாழறடந்த வயல்கைில் படை 
ஆைம்பித்திருந்தது.  காகங்கள் அதன்மீது மீது வட்டமிட்டன. வானம் 
ஷபரும்பாலும் றமகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. 

ஆனால் எனது ையில் றதாழர்கள் ஒருறபாதும் மந்தமாக இருக்க 
விடவில்றல. றபாரில் காறல இழந்து ஊன்றுறகாலில் இருந்த ஒருவர், 
எங்கறை மகிழ்விக்க றவடிக்றகயான இைாணுவக் கறதகறையும் 
நறகச்சுறவகளும் கூைினார். அவைது ஷவைிப்பறடயான, மற்ைவர்கறை 
பாதிக்காத ஆழ்ந்த உண்றமக் கறதகள் வந்து ஷகாண்றட இருந்தன.  
ையிலில் இருந்த அறனவரும் அந்த மனிதறை  றநசித்தார்கள்.  
றநாறவாசிபிர்ஸ்றக கடந்து ையில் ஒரு நிமிடம் சிக்னலுக்காக நின்ைது. 
அவர் எங்கைிடம் ஷசான்ன நறகச்சுறவக்கு சிரித்துக்ஷகாண்டு  நான் 
ஜன்னலுக்கு ஷவைிறய பார்த்றதன். அப்றபாது ையில் புைப்பட்டது.  நாங்கள் 
தடத்றத மாற்றும் ையில் ஊழியரின் தனிறமயான குடிறசறய கடந்து 
ஷசன்ை றபாது நான் அதிர்ச்சி அறடந்றதன். அடுத்த ஷநாடி நான் 
பின்வாங்கி ஜன்னலின் கம்பியில் என் முகத்றத பலமாக அழுத்திறனன். 
அது டுய்ஷென், அவர் அங்றக இருந்தார்! அவர் குடிறசக்கு ஷவைிறய ஒரு 



சிைிய ஷகாடிறய பிடித்துக் ஷகாண்டிருந்தார். நான் பித்துபிடித்தது றபால் 
ஆறனன் என்று நிறனக்கிறைன். 

“நிறுத்துங்கள்!” குைலின் உச்சியில் கத்திக்ஷகாண்டு என்ன ஷசய்வது என்று 
ஷதரியாமல் ையிலின் கறடசி வறை ஓடிறனன்; அவசைகால பிறைக்றகப் 
பார்க்கும் வறை. நான் அறத இழுத்றதன். 

 

ையில் ஷபட்டிகள் ஒன்றைாஷடான்று றமாதி, சட்ஷடன நிநிறுத்தத்துக்கு 
வந்தது. பயண ஷபட்டிகள் றமலிருந்து  

விழுந்தன, கப் மற்றும் கண்ணாடி டம்ைர்கல் றமறசகைில் இருந்து 
உருண்டன, ஷபண்கள் கத்தினார்கள், குழந்றதகள் அலைினர், யாறைா 
கத்தினார்கள்: "ஒரு மனிதன் ையிலில் விழுந்து விட்டான்!" 

நான் ஏற்கனறவ படியில்  இருந்றதன். கண்மூடித்தனமாக. நான் எறதயும் 
றயாசிக்காமல் குதித்றதன். கண்மூடித்தனமாக ஸ்விட்ச்றமன் குடிறசக்கு 
திரும்பி ஓடிறனன், டுய்ஷெனிடம்.  எனக்கு பின்னால் ையில் 
காவலர்கைின் விசில் றகட்டது. பயணிகளும் கீறழ குதித்து எனக்கு 
பின்னால் ஓடி வந்தனர். நான் ையிலின் முழு நீலத்திற்கும் ஓடிறனன். 
டுய்ஷென் என்றன றநாக்கி ஓடி வந்து ஷகாண்டிருந்தார். 

 

“டுய்ஷென்! ஆசிரியறை! ” நான் அழுறதன். 

 

அந்த மனிதன் நின்று, திறகப்புடன் என்றனப் பார்த்தான். இது 
டுய்ஷென் தான், நிச்சயமாக. முகமும் கண்களும் அவறை றபாலறவ 
இருந்தது. ஆனால் அவர் சற்று வயதானவர் றபாலவும் மீறசயும் 
றவத்திருந்தார். 

“என்ன பிைச்சறன, சறகாதரி?” அவர் கசாக்கில் என்னிடம் றகட்டார். 
“நீங்கள் றவஷைாருவர் என்று என்றன தவைாக நிறனத்திருக்க றவண்டும். 
நான் ஸ்விட்ச் றமன், என் ஷபயர் ஷபயினு. ” 

 

"ஷபயினு?" 

 

ஏமாற்ைம் அறடந்து புண்பட்டுப் றபாறனன். அவமானத்தில் கத்தக்கூடாது 
என்று நான் பற்கறைப் கடித்துக் ஷகாண்றடன். நான் என்ன ஷசய்து 
விட்றடன்!  தறல கவிழ்ந்து றககைால் முகத்றத மூடிக்ஷகாண்றடன். 
ஐறயா,   பூமி ஏன் என்றன விழுங்கவில்றல! இப்படி 



பயப்படுத்தியதற்காக சுவிட்ச்றமனிடமும் பயணிகைிடமும் மன்னிப்பு 
றகட்க றவண்டும் என்று ஷதரிந்திருந்தும்,  ஷமௌனமாக நின்றைன். என் 
சக பயணிகளும் விசித்திைமாக அறமதியாக இருந்தனர். அவர்கள் 
றகாபப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்றதன், ஆனால் யாரும் எதுவும் 
ஷசால்லவில்றல. அந்த விறனாதமான மவுனத்தில், ஒரு ஷபண் சிறு 
விம்மலுடன் கூைினார். 

"பாவம் , அவள் அவறன தன் கணவன்  அல்லது சறகாதைன் என்று 
தவைாக நிறனத்திருக்க றவண்டும்!" 

 

கூட்டம் உயிருக்கு வந்தது. 

 

"இப்படி நடந்து விட்டறத!" யாறைா ஆழ்ந்த குைலில் ஷசான்னார்கள். 

 

"ஆனால் றபாரில் என்ன நடக்கவில்றல, என்னதான் கடந்து வைவில்றல?" 
ஒரு ஷபண்ணின் நடுங்கும் குைல் பதிலைித்தது. 

சுவிட்ச்றமன் என் றககறை முகத்திலிருந்து விலக்கி, கூைினார்: 

"றபாகலாம் வாருங்கள். உங்கறை ஷபட்டிக்கு அறழத்துச் ஷசல்கிறைன்." 

 

அவர் என் றகறய பிடித்து ஷகாண்டார். இன்ஷனாரு அதிகாரி என்றன 
மறுபுைம் ஆதைவுடன் பிடித்தார். 

“றதாழிறய,  றபாகலாம் வாருங்கள். எங்களுக்கு புரிகிைது, ”என்று அவர் 
கூைினார். 

மக்கள் எனக்கு வழி விட்டனர், ஒரு இறுதி சடங்கில் நான் ஒரு துக்கம் 
ஷகாண்டவறைப் றபால வழிநடத்தப்பட்றடன். நாங்கள் ஷமதுவாக 
நடந்றதாம், மற்ைவர்கள் எங்களுக்கு பின்னால் வந்தனர். சுற்ைி நின்று 
ஷகாண்டிருந்த ையில் பயணிகள் அறமதியாக கூட்டத்துடன் றசர்ந்தனர். 
யாறைா என் றதாள்கைில் ஒரு கம்பைி சால்றவ றபார்த்தினார்கள். 
ஊன்றுறகாலில் இருந்த மனிதர் எனக்கு பின்னால் ஷநருக்கமாக வந்தார்.  
அவ்வப்றபாது வந்து என் முகத்றத ஆர்வத்துடன் பார்ப்பார். இந்த ஷபரிய 
நறகசுறவயாைர், 

மகிழ்ச்சியான, கனிவான மற்றும் றதரியமான மனிதர், ஏறதா 
காைணங்கைால் குனிந்த தறலயுடன் நடந்தார், அவர் அழுதார் என்று 
நிறனக்கிறைன். நானும் அழுறதன். ையிறலக் கடந்து  ஷமதுவாக ஷசன்ை  
அணிவகுப்பில், விசில் மற்றும் தந்தி கம்பிகைின் முனகல் றகட்டது. அது 



ஒரு இறுதி ஊர்வலத்தின் சத்தம் றபால உணர்ந்றதன். “இல்றல, நான் 
அவறை ஒருறபாதும் மீண்டும் பார்க்கக் றபாவதில்றல.” 

நாங்கள் என் ஷபட்டிறய அறடந்ததும், தறலறம நடத்துனர் என்றனத் 
தடுத்தார். அவர் உைத்த குைலிலும் றகாபத்திலும் இருந்தார். என்றன 
றநாக்கி விைல் காட்டி நான் புரிந்தது சட்டப்படி குற்ைம் என்று ஏறதா 
கூைினார். பதிலுக்கு நான் எதுவும் ஷசால்லவில்றல. அப்றபாது 
றவஷைதுவும் எனக்கு முக்கியமில்றல. அவர் ஒரு அைிக்றகறய என்னிடம் 
ஷகாடுத்து அதில் றகஷயழுத்திட றவண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். 
ஆனால் அவர் ஷகாடுத்த ஷபன்சிறலப் பிடிக்கக் கூட என் விைல்கைில் 
வலிறம இல்றல. 

பின்னர் ஊன்றுறகாலில் இருந்த என் சக பயணி அந்த மனிதனின் 
றககைில் இருந்து காகிதத்றத பைித்துக்ஷகாண்டு முன்றன வந்தார். அவர் 
முகத்திற்கு றநறை மிைட்டினார் : 

 

"அவறை தனியாக விடு! நான் அதில் றகஷயழுத்திடுகிறைன். அவசைகால 
பிறைக்றக இழுத்தது நான்தான், நான் ஷபாறுப்றப ஏற்றுக்ஷகாள்கிறைன்! ” 

இழந்த றநைத்றத ஈடுகட்ட பறழய ைஷ்ய நிலங்கள் வழியாக றசபரீியா 
முழுவதும் ையில் விறைந்தது. யாறைா ஒருவர் ஒரு கிட்டார் வாசித்தார், 
இைவில் அது ஒரு துக்கமான ஓறசறய ஷகாண்டிருந்தது. ைஷ்ய 
விதறவகைின் இந்த எைிய பாடறல என் மனதில் ஷகாண்டு ஷசன்றைன் - 
றபாருக்குப் பின்னர் நான் சந்தித்த துன்பகைமான சந்திப்பின் 
நிறனவூட்டல். 

ஆண்டுகள் கடந்தது. கடந்த காலம் குறைந்து எதிர்காலத்தின் ஷபரிய 
மற்றும் சிைிய அக்கறைகளுடன் முன்னகை வற்புறுத்தியது. நான் வயது 
கடந்து தாமதமாக  திருமணம் ஷசய்து ஷகாண்றடன். என் கணவர் ஒரு 
நல்ல மனிதர். எங்களுக்கு குழந்றதகள் உள்ைனர், நாங்கள் ஒரு 
மகிழ்ச்சியான குடும்பம். நான் இப்றபாது ஒரு தத்துவ அைிஞர். நான் 
நிறைய பயணம் ஷசய்ய றவண்டும். நான் பல நாடுகளுக்குச் 
ஷசன்ைிருக்கிறைன்… ஆனால் நான் ஒருறபாதும் குர்குறைக்கு மீண்டும் 
திரும்பிச் ஷசல்லவில்றல. எனக்கு பல காைணங்கள் இருந்தன. 
நிச்சயமாக, நான் அறத சாக்காக ஷசால்லவில்றல. எனது ஊறைாடு 
எல்லா உைவுகறையும் துண்டித்தது  றமாசமானது, அது மன்னிக்க 
முடியாதது. ஆனால் அது உள்ளுக்குள் இருக்கிைது. நான் கடந்த காலத்றத 
மைக்கவில்றல, இல்றல, நான் மைக்கவும் முடியாது, நான் அதிலிருந்து 
விலகி மட்டுறம இருக்கிறைன். 

மறலகைில் உள்ை அந்த சிைிய ஓறடகைின் எண்ணம் நிறனவுக்கு 
வருகிைது. ஒரு புதிய சாறல உருவாகும் றபாது, ஓறடக்கு ஷசல்லும் தடம் 
மறைந்துவிடுகிைது. வழிப்றபாக்கர்கள் தண்ணறீைக் குடிப்பதற்காக 



அரிதாகறவ ஷசல்கிைார்கள், ஷகாஞ்சம் ஷகாஞ்சமாக புற்கள் புதர்களும் 
வைர்ந்து விடுகிைது. விறைவில் ஓறட இருப்பறதறய நீங்கள் கவனிக்க 
மாட்டீர்கள். எப்றபாவாவது ஒரு முறை மட்டுறம, மிகவும் சூடான நாைில், 
யாறைா ஒருவர் அறத நிறனவில் றவத்துக் ஷகாண்டு, சாறலயில் இருந்து 
விலகி, தாகத்றதத் தணிக்க அறதத் றதடுவார். அவர் புைக்கணிக்கப்பட்ட 
அந்த ஓறடக்கு வந்து, மூடிருந்த 

கிறைகறை ஒதுக்கி விட்டு பார்ப்பர். நீண்ட நாள் பயன்படுத்தாத 
அற்புதமான ஓறடயின் ஆழமான, அறமதியான நீரின் ஷதைிறவக் 
கண்டு ஆச்சரியப்படுகிைார்கள். அதில் அவர் தன்றன, சூரியறன, 
வானத்றத, மறலகறை என எல்லாம் காண்பார். அப்படி ஒரு அழகான 
இடத்றத அைிந்து ஷகாள்ைாதது ஒரு பாவம் என தனக்கு  
ஷசால்லிக்ஷகாள்வார். அறதப் பற்ைி அவர் தனது நண்பர்கைிடம் ஷசால்ல 
றவண்டும் என நிறனப்பார்.  ஆனால் அடுத்த முறை வறை அறத 
இடத்திற்கு வரும் வறை அறத மைந்து விடுவார். 

சில றநைங்கைில் இது வாழ்க்றகயிலும் நடக்கிைது. ஆனால் ஒருறவறை 
அது அப்படித்தான் இருக்க றவண்டும் றபால. 

குர்குறைவுக்கு நான் சமீபத்தில் ஷசன்ைது அத்தறகய ஓறடறய 
நிறனவூட்டியது.  

நான் ஏன் திடீஷைன்று ஷவைிறயைிறனன் என்பது உங்களுக்கு குழப்பமாக 
இருக்கலாம். அங்கு இருந்தறபாறத இறதஷயல்லாம் மக்களுக்குச் ஷசால்லி 
இருக்கலாறம என்று நீங்கள் என்னிடம் றகட்பரீ்கள். இல்றல என்னால் 
முடியவில்றல. நான் மிகவும் வருத்தப்பட்றடன், என்றனப் பற்ைி 
ஷவட்கப்படுகிறைன், அதனால்தான் நான் ஷவைிறயை முடிவு ஷசய்றதன். 
என்னால் டுய்ெறன எதிர்ஷகாள்ை முடியாது என்று எனக்குத் ஷதரியும், 
அவறை கண்கைில் றநைாக பார்க்க முடியவில்றல. என்றன நாறன 
ஒருங்கிறணக்க றவண்டியிருந்தது.  எல்லாவற்றையும் அறமதியாக 
சிந்தித்து, எங்கள் கிைாம மக்களுக்கு மட்டுமல்ல மற்ை எல்றலாருக்கும் 
நான் ஷசால்ல விரும்புவறத சிந்திக்க றவண்டி இருந்தது. 

இன்ஷனாரு காைணத்திற்காகவும் நான் சங்கடமாகவும் ஷவட்கமாகவும் 
உணர்ந்றதன்: அந்த கவனஷமல்லாம் இருந்திருக்க றவண்டியது என் மீது 
அல்ல, பள்ைி திைப்பு விழாவில் மரியாறதக்குரிய இடத்றத ஷபற்ைிருக்க 
றவண்டியது நானில்றல. எங்கள் முதல் ஆசிரியரும்,  கிைாமத்தின் முதல் 
கம்யூனிஸ்டுமான டுய்ஷென்தான் அதற்கு தகுதியானவர். அங்கிருந்த 
எல்லா மக்கறை விடவும் அவருக்கு அந்த உரிறம இருந்தது. ஆனால் 
எல்லாறம எதிர்மாைாக நடந்தது. அந்த தங்க மனிதர் எங்களுக்கு 
வாழ்த்துச்ஷசய்திகறை வழங்குவதற்காக கடுறமயாக சவாரி 
ஷசய்துஷகாண்டு வந்திருந்தறபாது, நாங்கள் சந்றதாசமாக விருந்றத 



ைசித்துக் ஷகாண்டிருந்றதாம். பின்னர் அவர் மீதமுள்ை அஞ்சல்கறை 
வழங்க விறைந்தார். 

இதுறபான்ை விெயங்கள் இதற்கு முன்பு நடந்தறத நான் 
கண்டிருக்கிறைன், இது ஒன்றும் புதிதல்ல. அதனால்தான் நான் 
என்றனறய றகட்டுக்ஷகாள்கிறைன்: நாம் எப்றபாது மைந்றதாம் ? ஷலனின் 
மதித்த விதத்தில் ஒரு சாதாைண மனிதறன மதிக்க றவண்டும் என்பறத.  
குறைந்தபட்சம் இதுறபான்ை விெயங்கறைப் பற்ைி இப்றபாது 
பாசாங்குத்தனம் இல்லாமல் ஷவைிப்பறடயாகப் றபசுகிறைாம் என்பதில் 
மகிழ்ச்சியறடகிறைன். இந்த விதத்திலாவது, ஷகாஞ்சமாவது ஷலனின் 
அருகில் வந்துள்றைாம். 

குர்குறைவில் உள்ை இறைஞர்களுக்கு டுய்ஷென் ஒரு அற்புதமான 
ஆசிரியர் என்று புரியவில்றல. அப்றபாது இருந்த பலர் வயதாகி இன்று 
இல்றல. டுய்ெனின் மாணவர்கைில் பலர் றபாரில் ஷகால்லப்பட்டனர். 
அதனால் இைம் தறலமுறையினரிடம் ஷசால்ல றவண்டிய கடறம எனக்கு 
உள்ைது. என் இடத்தில் யார் இருந்திருந்தாலும் அறத ஷசய்யதிருக்க 
றவண்டிய கடறம உள்ைது. ஆனால் நான் மீண்டும் குர்குறைவுக்குச் 
ஷசல்லவில்றல, எனக்கு டுய்ஷென் பற்ைிய ஷசய்தி எதுவும் இல்றல. 
காலப்றபாக்கில் அவைது உருவம்  விறலமதிப்பற்ை நிறனவுச்சின்னமாக 
அறமதியான அருங்காட்சியகத்தில் றவத்ததாக ஆகியது. 

நான் என் ஆசிரியறைப் பார்க்க திரும்பிச் ஷசல்ல றவண்டும், அவருக்கு 
நான் பதில் ஷசால்ல றவண்டும். என்றன மன்னிக்கும்படி அவரிடம் 
ஷகஞ்சுறவன். 

நான் மாஸ்றகாவில் எனது றவறலறய முடித்ததும், மீண்டும் 
குர்குறைவுக்குச் ஷசன்று புதிய பள்ைிறய டுய்ஷென் ஷபயறை றவக்க 
ஷசால்றவன். ஆமாம், கூட்டு பண்றணயின் உறுப்பினைான டுய்ஷென், 
தபால்காைர். என் சக குர்குறை வாசியான நீங்கள் என்றன ஆதரிப்பரீ்கள் 
என்று நம்புகிறைன். தயவுஷசய்து ஷசய்யுங்கள்! 

 

இப்றபாது காறல ஒரு மணி. நான் என் பால்கனியில் நிற்கிறைன். 
கடஷலனத் ஷதரியும் நகை விைக்குகறை  பார்த்துக் ஷகாண்டு, விறைவில் 
நான் குர்குறையூவுக்கு திரும்பிச் ஷசன்று நான் மீண்டும் என் ஆசிரியறைப் 
பார்ப்றபன், அவைது சாம்பல் தாடிறய முத்தமிடுறவன் ... நான் என் 
ஜன்னல்கறை அகலத் திைக்கிறைன். அறைக்குள் புதிய காற்று வருகிைது. 
நீல நிை மங்கலான ஒைியில் எனது புதிய படத்திற்கான ஓவியத்றத நான் 
றயாசிக்கிறைன். ஓவியங்கள் பல உள்ைன, அதற்கு நான் மீண்டும் 
மீண்டும் முதலில் இருந்து ஷதாடங்க றவண்டியிருக்கிைது. ஆனால் 
இவ்வைவு சீக்கிைமாக ஒட்டுஷமாத்த படத்றதப் பார்க்க முடியாது. நான் 
இன்னும்  கருறவ கண்டுபிடிக்கவில்றல. நான் தறையில் குறைந்து 



ஷகாண்டிருக்கும் இைவின் ஷவைிச்சத்றத றநாக்குகிறைன்... சிந்திக்கிறைன், 
சிந்திக்கிறைன், சிந்திக்கிறைன் ... ஒவ்ஷவாரு முறையும் இது நடக்கிைது. 
ஒவ்ஷவாரு முறையும் உணர்கிறைன், எனது படம் ஒரு ஷதைிவற்ை 
றயாசறனறயத் தவிை றவைில்றல என்பறத. 

இருந்தும், என் வறையப்படாத படம் பற்ைி உங்களுடன் றபச 
விரும்புகிறைன். உங்கள் ஆறலாசறனறய நான் றகட்க விரும்புகிறைன். 
நீங்கள் ஏற்கனறவ யூகித்து இருப்பரீ்கள், அது எங்கள் கிைாமத்தின் முதல் 
ஆசிரியரும், முதல் கம்யூனிஸ்டுமான டுய்ஷெனுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் 
என்று. 

ஆனால் ஒரு றபாைாைியின் இந்த சிக்கலான வாழ்க்றகயின் தன்றமறய 
என்னால் வண்ணங்கைில் ஷதரிவிக்க முடியுமா என்பது எனக்குத் 
ஷதரியவில்றல, அத்துடன் ஷவவ்றவறு மனித விதிகள் மற்றும் அந்த 
வாழ்க்றகயில் ஒரு ஷபரும் பங்கு ஷகாண்டிருந்த உணர்ச்சிகளுடன. 
நிைம்பி இருக்கும் இந்த கிண்ணத்றத நான் ஷகாட்டக்கூடாது, என் 
சமகாலத்தவர்கைான உங்கைிடம் இறத நான் பாதுகாப்பாக எடுத்துச் 
ஷசல்ல றவண்டும், ஆனால் அறத எப்படி ஷசய்வது? நான் என் 
றயாசறனறய மட்டும் உங்களுக்கு ஷதரிவிக்க கூடாது ; எனது படத்றத 
நம் அறனவைது  பறடப்பாக மாற்ை றவண்டும். ஆனால் அறத எப்படி 
ஷசய்வது? 

 

நான் இந்த படத்றத வறைய றவண்டும், இன்னும் எனக்கு பல 
சந்றதகங்கள் உள்ைன. சில றநைங்கைில், நான் எதற்கும் ஷபாருத்தமில்றல 
என்று றதான்றுகிைது. ஆனால் றயாசித்துப் பார்த்தால்: ஏன் விதி என்றன 
ஒரு கறலஞைாகச் ஷசய்தது? ஓ, இது ஒரு றநைம் சித்திைவறத! மற்ஷைாரு 
றநைம், நான் மிகவும் வலிறமயாக உணைவும், என்னால் ஒரு மறலறயத் 
தள்ை முடியும் என்றும் றதான்றுகிைது! பின்னர் நான் என்னிடம் 
ஷசால்கிறைன்: கவனி, படி, றதர்ந்ஷதடு. உனக்கு அவர்கைின் கறத 
ஷதரியாவிட்டாலும், ஒரு குழந்றதயாக நீ றநசித்த பாப்லர்கைான 
டுய்ஷென் ஆல்டிஷந ஆகிறயாரின் பாப்லர்கறை ஓவியமாக்கு.  

ஷவறுங்காலுடன், எரியும்  ஷவயிலில், மைத்தின் ஏைக்கூடிய மிக உயர்ந்த 
கிறையில் உட்கார்ந்து, தூைத்தில் மர்மமாக பார்த்துக்ஷகாண்டிருந்த 
சிறுவறன வறையலாம். 

அல்லது, உன் படத்றத 'முதல் ஆசிரியர்' என்று  அறழத்து, இந்த 
தருணத்றத சித்தரிக்கலாம்:  டுய்ஷென் தனது பள்ைிக் குழந்றதகறை 
நீறைாறட கடக்க சுமந்து ஷசல்கிைார், சிவப்பு-நரித் ஷதாப்பிகைில் இைண்டு 
முட்டாள் ஆண்கள் அவறைப் பார்த்து றகலி ஷசய்து ஷகாண்டு குதிறையில் 
ஷசல்கிைார்கள். 



அல்லது, அவர்கள் ையில் நிறலயத்தில் பிரிந்து ஷசல்லும் காட்சிறய 
வறையலாம். டுய்ெனின் கூச்சல் நிறனவிருக்கிைதா? சரி, உன் படம் 
ஆல்டிஷந இன்றுவறை  றகட்கக்கூடிய டுய்ெனின் கூச்சறலப் றபால 
இருக்கட்டும். அது ஒவ்ஷவாரு இதயத்தில் இருந்து ஒரு பதிறலக் 
றகட்கட்டும். 

 

அறதத்தான் நாறன ஷசால்லிக் ஷகாள்கிறைன். நாறன 
ஷசால்லிக்ஷகாள்ளும்  நிறைய விெயங்கள் உள்ைன, ஆனால் அறவ 
அறனத்தும் நடந்துவிட வில்றல... நான் இன்னும் என்ன வறைறவன் என்று 
ஷதரியவில்றல. ஆனால் எனக்கு ஒரு விெயம் ஷதரியும்: நான் 
முயற்சிறயக் றகவிடமாட்றடன். 


